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(Окончание. Начало на 2-ой странице обложки.)
Он внес значительный вклад в развитие педагогической мысли и подготов-

ку научно-педагогических кадров для средних и высших учебных заведении 
Республики.  На протяжении 25-ти лет он  заведовал кафедрой, в состав которой 
вместе с аспирантами входило более 100 человек. Именно здесь проявились ка-
чества талантливого педагога, руководителя, организатора и просто прекрасно-
го человека. Под его руководством защищены более 90 кандидатских и 22 док-
торские диссертации. Ученики и  последователи его научной школы  работают 
сегодня во всех уголках Республики Казахстан и за ее пределами.  Сегодня  они 
являются руководителя  различных  образовательных и других  учреждений, 
подразделений высших учебных заведений, профессорами, доцентами вузов, 
возглавляют свои научные школы и пр. 

Григорий Абрамович Уманов известный ученый не только в Республике, 
но и в ближнем и дальнем зарубежье. Им опубликовано более 120 научных ра-
бот, которые были напечатаны в США, Германии, Франции, России, Израиле, 
Швейцарии, Японии. Он почётный профессор университета и почётный граж-
данин Штата Кентукки США. Для чтения публичных лекций  неоднократно 
выезжал в США, Израиль и в другие страны.

Под руководством Уманова Г.А. было реализовано немало новаторских 
дел. Ему принадлежит идея создания научно-учебно-методических комплексов 
(НУМК) на базе средних общеобразовательных школ (1988). В 1995 году он 
создал и возглавил учебно-образовательный комплекс «Престиж» с обучением 
на русском, казахском и английском языках.

За заслуги в области  развития педагогической науки и практики Республи-
ки Казахстан  Григорий Абрамович был награжден медалью им. Н.К. Крупской, 
медалью им. И. Алтынсарина, отмечен знаками «Отличник образования Каз.
ССР», «Отличник здравоохранения СССР», «Заслуженный работник высшей 
школы Казахской ССР», «Заслуженный деятель науки Республики Казахстан».  

Ректорат, профессорско-преподавательский коллектив КазНПУ имени 
Абая, члены общеуниверситетской кафедры педагогики с огромной любовью 
и признательностью сердечно поздравляют Григория Абрамовича Уманова с 
прекрасным юбилеем, желают ему здоровья, творческого долголетия, благопо-
лучия родным и близким.

(Соңы. Басы мұқабаның 2-бетінде.) 
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым  министрлігі жариялаған  

«Қазіргі әлеуметтік мәдени жағдайдағы тұрақтылық және халықаралық 
келісімдер Қазақстандағы халықтардың этнопедагогикасының теориясы мен 
әдіснамасын нығайту негізі» іргелі зерттеу жұмысының жетекші ғылыми 
қызметкерінің жетекшілігімен бір кандидаттық диссертация қорғалды

2009-2010 жылдары «Концепция воспитания студентов в вузе», «Концеп-
ция национального воспитания студенческой молодежи» тұжырымдамалары 
жобасын жасауға қатысқан және кафедрасының шығармашылық тобымен «На-
циональное воспитание студентов»  дәрістер курсын дайындаған педагог-ғалым 
желкенді 70 жасқа толып отыр. Мерейтой иесін шын жүректен құттықтай оты-
рып, төмендегі жыр шумақтарын жолдаймыз.   

Еңбегіңіз елге деген ерен ғой,
Елдің ісі ер еңбегін елеу ғой.
Бүгін сізді қуанышқа бөлеген,
Аймен апай құтты болсын мерейтой!
Құрметпен қарайды жұрт тамсанып,
Қиындыққа мойымастай соншалық.
Қанша шәкірт тәрбиелеп, тәлімдеп,
Жібердіңіз ұлы өмірге жол салып.
Сіз ұстазсыз елге аты танылған,
Шәкірттерге шамдай жарық жағылған.
Профессор ұлағатты ғалымсыз
Педагогсіз  бас әріптен жазылған.

Сіз және де аялаған анасыз,
Отбасында қазір үлкен панасыз.
Бір ұл, бір қыз тәрбиелеп өсіріп,
Міне, енді немерені бағасыз.

Бұл өмірден тапқан жансыз арнасын,
Жолыңызды ұрпағыңыз жалғасын.
Сізге деген шәкірттердің тілеуі,
Бойыңыздан күш пен қуат 
                                          талмасын.

Университеттің  педагогика 
кафедра ұжымы
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Білім жүйесі: ізденістер, игі істер

ектепке  дейінгі  баланы   тәрбиелеу  жөніндегі  ғылыми  жүйенің  бас-
ты  міндеті – бала  тұлғасын  жан-жақты  тәрбиелеу  және  баланы  

БАЛАНЫ  ОҚУҒА  ДАЙЫНДАУ – 
БАСТЫ  МӘСЕЛЕ

Жанар  САҒЫНДЫҚОВА,
№29 орта мектеп директоры

М
мектепке  даярлау. Кәсіптік   мектептер  мен  жалпы  білім  беру  реформа-
сында  балаларды  6  жастан  бастап  оқыту  қарастырылып, қолға  алынғаны  
баршаға  мәлім.  Бірақ,  бұл  реформаны  жүзеге  асырудың  алғашқы  қадамын  
толықтай  сәтті  болды деп  айту  қиын.  Балалардың  көпшілігі жасы  сәйкес  
келгенімен  және  оқуға  біршама  ептіліктері  мен  дағдыларының  болуына  
қарамастан,  олар  оқу  барысында  көптеген  қиындықтарға  кезігетіндігі  
сөзсіз.  6 жасар балалармен  жұмыс  жасаған  мұғалімдер  жақсы  нәтижелерге  
жете  алмай,  сәтсіздіктерге  ұшырап  отырады,  тіпті  олардың  кейбіріне  
көпжылдық  тәжірибелері  де  көмектесе  алмайтын  жағдайлар да  жетерлік.  
Дегенмен, 7 жасар  балалар  арасында  да  мектептің  алғашқы  күндерінен  
бастап  қиындықты  сезініп,  үлгере  алмайтындары,  әрине,  кездесіп  жа-
тады. Бұл  аталған  қиындықтардың  басты  себебі: балалардың  жасы  әлі  
жетпегендігінде, яғни  мектептегі  оқуға  әлі  дайын  еместігінде  жатыр.  Бұл  
мәселені  шешуде  баланың  куәлігіндегі  жасы  мен  дене  бітіміне  қарап  
емес,  оның  мектепке  баруға  психологиялық  дайындығының  көрсеткіштері  
мен  критерийлерін  анықтап  алу  керектігін  өмірдің  өзі-ақ көрсетіп отыр.

Осындай  мәселені  зерттеу  жұмысы  кеңес  психологі  және  академигі  
А.В. Запорожецтің  тікелей  жетекшілігімен  басталып,  оның  барысы  танымал  
кеңес  ғалымы,  психолог  Д.Б. Эльконинмен  талқыланып  отырды.  Олардың  
екеуі  де  балалардың  балалық  шағын  ұзағырақ  сақтап,  бұл  жас  кезеңнің  
мүмкіншіліктерін  барынша  пайдаланып  және  мектепке  дейінгі  кезеңнің  
бастауыш  мектеп  кезеңіне  өту  барысын  барынша  байқаусыз, қиындықсыз  
өткізу  үшін  барын  салып  күресті.  Мектепке  психологиялық  дайындық  
мәселесі,  психологтерге,  әрине,  жаңа жағдай  емес.  Шетел  зерттеулерінде 
бұл  мәселе өткен ғасырдан-ақ көптеген  ғалымдардың  еңбектерінде  көрініс  
тапқан.  (Мәселен,  Г.Гепердің,  А.Керннің,  С.Штеребелдің,  К.Йирасектің  
және  т.б.)

Мектеп  білімін  алуға  психологиялық  даярлық  дегеніміз – бұл  белгілі  
бір  жағдайда  мектеп  бағдарламасын  игеруге  деген  баланың  психологиялық  
дамуының  тиісті  және  қалыпты  деңгейде  болуы.

 Мектепте  оқуға  деген  баланың  психологиялық  даярлығы  бұл  оның  
кейінгі  сәттіліктері  мен  жетістіктерінің  алғышарты  болып  табылады.  
Ал  қазіргі  ХХІ  ғасырдың  қарқынды  даму  кезеңінде  өмірге  деген,  бала  
тәрбиесі  мен  білім  беруге  деген  талап  өте  жоғары.  Сондықтан осындай  
өмір  талаптарына  сәйкес  тиімділігі  жоғары  психологиялық-педагогикалық  
жаңа  әдістер  мен  бағыттарды,  оқыту  технологияларын  үздіксіз  іздестіру,  
оны  орынды  пайдалану  мәселесі  қашан  да  өзекті.  Бұл  мәселенің  шешімі 
мектепке  дейінгі  мекемелердегі  оқыту  мен  тәрбиелеу  үрдістерін  дұрыс  
ұйымдастыру  ұстанымдарымен  өзара  тығыз  байланысты. 

Мектепке  психологиялық  дайындықты  анықтаудың  басты  мақсатының  
бірі – мектептегі  дезадаптация  жағдайын  профилактикалау. Бұл  мақсатқа  
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жету  үшін  соңғы  кездері  балалардың  әрқайсысына  жеке  жағдай  жасала-
тындай  түрлі  сыныптар  ашылып  та  жатыр.  Бұл  мектеп  дезадаптациясын  
жоюға  мүмкіндік  береді.  

Психологтер  мектепке  дайындық  мәселесімен  ұзақ  уақыт  айналы-
сып, соның  нәтижесінде  көптеген  әдістер,  бағдарламалар  ұсынып  келеді 
(Н.Н. Гудкина, Р.В. Овчаров, М.И. Безруких  және  т.б.). Бірақ,  тәжірибе  
жүзінде психологке  сол  көптеген  әдіс-тәсілдер  арасынан дәл  сол  балаға  
сай  келетін, оны  кешенді  анықтайтын  тиімдісін  таңдау  қиынға  соғады.  
Осыған  орай,  баланы  мектепке  апару  алдында кешенді  ұйымдастырылған  
психологиялық  диагностика  жасау  арқылы  баланың  проблемасын  анықтап  
алу,  содан  соң  түзету  шараларын  пайдалану,  нақты  көмек  көрсету,  олар-
ды  орынды да тиімді  пайдалану  қашан  да  өзекті  мәселе  болып  қалады.

Баланың  мектепте  жақсы  оқуы  үшін,  ең  алдымен,  оның  өзін 
«жауаптылықты», оқудың сабақтағы берілген тапсырмалардың  «салмақ-
тылығын»  сезіне  алуы  керек,  содан  соң  осындай  мектептік  жаңа өмірдің  
күн  тәртібіне  тырысуы  қажет. Мұндай  жауаптылықты  сезінуі  үшін  балаға  
ата-ананың  ықпалы,  көмегі, жағымды  қарым-қатынасы  мен  жауапкершілігі  
ауадай  қажет.  Ата-анамен қатар  балаға  басқа  да  балалардың  әсері  мол. 
Кейде өзінен  кіші  балалардай  қамсыз  ойын  ойнап,  доп  қуғысы  келген  
бала  «мына  балалар да  мектепке  бармайды,  менде  бармасам  қайтеді», –  
деп  ойлайды. Ал кейде  өзінен  үлкен  балалардың мектептегі  оқудың  қиын  
әрі қызықсыз  екенін  айтқан  соң баланың  жігері  жасып, «мектепте  еш  
қызықсыз  екен,  мен  бармай-ақ қойсам  жақсы  болар  еді», – деп  мектептен  
қашуы да  кездеседі. 

Бұл  жағдайлардан  басқа алғаш  барған  күндері  баланың  өзінен  
кішілердің  алдында  анағұрлым  есейіп,  биіктеп  қалғандай  көрініп,  ал  
үлкендерге теңесіп  жоғарылағандай  маңыздылықты  сезінуі  мектепке   
баруға  ынтасын  арттырып,  оқу үлгерімінің  жоғарылауына да  септігін  
тигізеді. 

Баланың  мұндай  әлеуметтік  жаңа  жағдайы оның  өзіндік  ішкі  бір  
позициясын  тудырады. Бұл  тұрғыда  Л.И. Божович «бұл  ішкі  позицияны  
бала  тұлғасын  толығымен  сипаттайтын,  бағыттайтын  орталық  күші»  
дейді. Дәл  осы  күш  баланың  мектептегі  мінез-құлқын, іс-әрекетін,  оқудағы  
жетістігін,  балалар  арасындағы  орнын  анықтап, бағыттап  отырады. Белгілі  
бір    қоғамдық  маңызы  бар  және  қоғаммен  бағаланатын  мұндай  мек-
теп  оқушысының  күнделікті  өмір  сүру  тәртібін  бала  «ересектік  өмірге  
жол  ашатын  қалыпты  жағдай», –  деп  түсінеді.  Міне,  бала  түсінігінде 
мектептегі  өмір  бұл  кәдімгі  қалыпты  жағдай  деген  ой  келгеннен  бастап  
оның  ішкі  позициясы  жаңа  бір  мазмұнға  ие  болып,  жаңа  арнаға  бұрылды  
деп  айтуға, яғни  оқушының  көзқарасы  толығымен  орнықты  деуге  әбден  
болады. Және  бұл  жағдай – баланың  психологиялық  тұрғыдан  бір  даму  
сатысынан  екінші  бір  сатыға, яғни,  кіші  мектеп  кезеңіне  өтті  деген  сөз.

Мектепке  баратын  баланың  бойында  еріктік  сфераның болуын 
анықтау –  маңызды зерттеулердің бірі. Баланың ерікті мінез-құлқы нақты 
ережелерді, мұғалімнің берген тапсырмаларын, үлгі бойынша орындауды 
қажет ететін тапсырмаларды орындауда көрінеді. Мектепке дейінгі  шақтың 
өзінде-ақ бала кездескен қиындықтарды жеңу, өзін-өзі ұстау, бағындыру 
сияқты ерікті әрекеттерді саналы түрде жасай алады. Бұл баланың өзін-өзі са-
налы, мақсатты түрде бақылай алатынын, өзінің ішкі ойлары мен сезімдерін, 
сыртқы іс-әрекеті мен  мінез- құлқын басқарып, реттей бастағанының белгісі 
дегенді білдіреді. Демек, ерік үрдісі бала бойында мектепке дейінгі шақта  
қалыптасады. Алайда мектепке балалардың ерікті сферасы біршама өзіндік 
ерекшелікке ие. Олардың еріктік іс-әрекеті жағдайға байланысты сезімдері 
мен қалауларына  тәуелді болады.  
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Жоғарыдағы   айтылған   ой-пікірлерді   қорыта   келе,   мектепке  дайын-
дық – бұл  ақыл-ой,  тұлғалық  және  еріктік  дайындықтан  тұратын  кешенді  
құбылыс. Яғни,  мектептегі  жемісті  оқу іс-әрекетіне  қол  жеткізу үшін  бала 
оған  қойылған  талаптарға  сай  келуі  тиіс.
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лбасымыздың “Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – 
Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері” еңбегінде 2020 жылға қарай қалалық  

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ  МЕҢГЕРУ – 
ӘР ҰСТАЗДЫҢ МІНДЕТІ                                  

Фамила  РЫСҚАЛИЕВА, 
Ы.Алтынсарин атындағы мектептің 
қазақ тілі мен әдебиеті   пәні мұғалімі

Е
және ауылдық жерлердегі барлық балалар мектеп жасына дейінгі тәрбие беру 
және оқытумен қамтылатыны атап өтілген. 

Бүгінгі ғылым мен техниканың қарыштап даму заманында мектеп-
те дәстүрлі  оқыту  технологиясының  балалардың  ғылым  негіздерін  
мемлекеттік стандарт деңгейінде толық меңгеруіне кепілдік бермей 
отырғандығы оқушылардың білім  жетістіктерінің  нәтижелерінен  көрінуде. 
Сондықтан оқу-тәрбие  үрдісін   жандандырудың   қазіргі  технологияларын  
жетілдіріп,  оны пән  сабақтарын оқытуда  тиімді  қолдану арқылы  білім  
сапасын  жоғарылату  үшін басты бағыт-бағдар берілуде. Технологиялардың 
бәрін бір пән сабақтарында қамту мүмкін емес. Сондықтан мектептегі әрбір 
пәнді ұтымды меңгертуде оқыту технологиясын таңдап іріктеу және оны іс-
әрекеттік тұрғыда жетілдіру арқылы оқушының  технологияны қабылдауы, 
оған деген ынтасы, құштарлығына мұғалім тарапынан көңіл бөлінуі тиіс. 
Қазіргі инновациялық озық технология туралы айтатын болсақ, технология-
ны грек сөзінен аударғанда шеберлік, іскерлік деген ұғымды білдіреді. Ғалым-
педагог, психологтер пайымдауына жүгінсек, В.Беспалько өзінің «Слага-
емые педагогической технологий» еңбегінде оны «Оқу-тәрбие үрдісінің 
алдын ала жүйелі түрде жобалануы  – оны тәжірибеде жүзеге асыру, яғни  
белгілі  педагогикалық  жүйенің  тәжірибеде жүзеге асатын жобасы», –   
деп қарастырады.  Оқыту технологиясы оқу мазмұнын өңдеуге, көлемі мен 
мақсатын  тұжырымдауға  арналған әдістер мен құралдардың жиынтығы 
болса, екінші жағынан, оқушының оқыту үрдісінде қажетті ақпараттық, 
техникалық құралдарды пайдаланып, оқушыға оң әсер ету әдістерін зерттейді. 
Ендеше педагогикалық әрекеттерді ғылыми-әдістемелік, іс-тәжірибелік 
негізде нәтижелі болатындай етіп, жоспарлы түрде ұйымдастыру қажет. 

Қазіргі әдістемеде технологиялардың бірнеше түрлері бар. Солардың 
бірі – оқушылардың шығармашылық қабілетін, ұшқыр қиялын дамытуға 
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бағытталған деңгейлеп саралап оқыту технологиясы (СТО). Бұл мәселені 
алғаш Қазақстанда Ж.Қараев зерттеген екен.  Қазіргі таңда саралап оқыту  
технологиясын пайдаланып өткізілген сабақтарда мынадай жетістіктерге 
жетуге болады.Оқушылар жеке, жұппен, топпен жұмысты жақсы жүргізеді.  
Белсенділік жоғары болады. Оқушының жеке жауапкершілігі басым көрінеді. 
Қызығушылығын істе байқатады.Бір-біріне көмек, сыйлау қалыптасады,  
өз ойларын еркін жеткізеді. Сабақта көп жұмыс жасайды, шығармашылық 
қабілеттері артады.Сабақта еркін сөйлейді.

Инновациялық технологиялардың бірі – ақпараттық технологиясына 
тоқталатын болсақ, ол ақпаратпен жұмыс жасау үшін қолданылатын арнайы 
тәсілдер, педагогикалық технологиялар, бағдарламалық және техникалық 
құралдар. Ақпараттандыру технологиясы арқылы заман талабына сай сабақ 
берудің тиімділігі өте жоғары. Күнделікті сабаққа бейне, аудио қондырғылар 
мен теледидарды, компьютерді, интерактивтік тақта мен мультимедиалық 
проекторларды пайдалану үлкен нәтижелер беретініне әр мұғалімнің көзі 
жетіп отыр. Жаңа ақпараттық технологияның ерекшелігі: мұғалімдер 
мен оқушылардың бірлесіп, шығармашылықпен жұмыс істеуіне ықпал 
етеді. Электрондық оқулық мектеп оқушыларын ақпараттық технология-
ны кіші жастан меңгеруге көмектесіп, оқушылардың өз бетімен білімдерін 
толықтыруларына мүмкіндік береді. Оқушылардың өздері ақпараттар жинап, 
жаңалық ашуға ұмтылып, ізденіп жауабын тауып, өзінің қөзқарасын логикалық 
түрде дәлелдейді. Мектебімізде  осы ақпараттандыру бағдарламасы бойын-
ша жұмыс жақсы жолға қойылған. Педагогтеріміз электрондық оқулықтарды 
және мультимедиалық оқыту бағдарламасын тиімді пайдаланады.

Ойын технологиясы – оқу-тәрбие міндеттерін шешуге бағытталған 
әртүрлі ойындарды көздейтін дидактикалық жүйелер.  Ойын дегеніміз – 
жас ерекшелікке қарамайтын, адамның көңіл күйін көтеретін, ойландыра-
тын үрдіс. Ойын – төзімділікті, алғырттықты, тапқырлықты, ұқыптылықты, 
ізденімпаздықты, іскерлікті, дүниетаным өрісінің көлемділігін, көп білуді, 
сондай-ақ басқа да толып жатқан сапалылық қасиеттерді қалыптастыруға 
үлкен мүмкіндігі бар педагогикалық  тиімді әдістердің бірі. Ойын технология-
сы арқылы баланың тағы бір қыры ашылып, ойын үстінде  бала ерекше бо-
лып көрінуге, жеңуге тырысады. Ойыннан үнемі жеңіс тапқан бала кейін де 
өмірге бейім, қандай қиыншылықтан да мүдірмей өтеді. Ойын баланың алды-
нан өмірдің есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін оятып, танымдық 
қасиеттерін дамытады. Ойынды адамның дүниетанымының алғашқы қадамы 
деп те айтуға болады. 

В.А. Сухомолинскийдің сөзімен айтсақ, «Ойынсыз ақыл-ойдың қалыпты 
дамуы да жоқ және болуы да мүмкін емес». Ойын – дүниеге қарай ашылған 
үлкен жарық терезе іспетті, ол арқылы баланың рухани сезімі жасампаз 
өмірмен ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік алады.  Ұлы педагог 
А.С. Макаренко ойынға үлкен мән беріп, өзі басқарған мекемелерінде ойын-
ды тәрбиеленушілер өміріне міндетті түрде енгізіп отырған. «Ойын баланың 
өмірін қызыққа, қуанышқа бөленуін қамтамасыз етіп,  ол балалардың ойынға 
деген сүйіспеншілігі мен қызығушылығын тәрбиелейді», – деп қарастырады. 
Ойынның да өзіне тән мотивтері болады. Мысалы, мазмұндық, рөлдік ой-
ындар баланың зейінін, есін, ойлауын, қиялын қалыптастыруда зор маңыз 
атқарады. Ойын әсері арқылы бала өз қасиетін қалай қанағаттандыра ала-
тынын, қандай қабілеті бар екенін байқап көреді. Ал ақыл-ой ойындарында 
белгілі бір ережелерді сақтап ойнайды. Ол ойындар баланың тапқырлығын, 
байқағыштығын, зейінділігін арттырумен қатар ерік, сезім түрлерін де дамы-
тады.                                                                       

Жаңа технологияның бізге ұсынып отырған тағы бір жетістігі, бұл, 
әрине, мультимедиалық оқулығымыз – электрондық оқулық. Білім берудің 
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кез келген саласында ол танымдық  белсенділікті  арттырып,  ойлау  
жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен жұмыс істеуге жағдай жасай-
ды. Электрондық  оқулықты  пайдалану мұғалімнің  ғылыми-әдістемелік 
әлеуетін  дамытып, оның  сабақ  үстіндегі еңбегін жеңілдетеді. Оқытудың әр 
сатысында компьютерлік  тесттер  арқылы оқушыны жекелей  бақылауды,  
графикалық  бейнелеу,  мәтіндері  түрінде, мультимедиалық, бейне және  
дыбыс бөлімдерінің  бағдарламасы  бойынша  алатын  жаңалықтарды 
іске асыруға көп көмегін тигізеді. Электрондық оқулықтарды қарапайым 
оқулықтарға қарағанда пайдалану ыңғайлы және оларда  өзін-өзі тексе-
ру жүйесі бар. Мұғалім үшін электрондық оқулық – күнбе-күн дамытылып 
тұратын   ашық  түрдегі   әдістемелік  жүйе, оны әрбір мұғалім  өз педагогикалық 
тәжірибесіндегі  материалдармен толықтыра отырып ары  қарай  жетілдіре 
алады. Мазмұны қиындау бір үлкен тақырыптың бөліктерін өткенде қосымша 
бейнехабар және клиптер қажетті элемент болып табылады. Бейнеклиптер 
уақыт масштабын өзгертуге және көріністерді тез және жай түрде көрсетуге 
ыңғайлы. Электрондық оқулық таңдап алынған хабарды көшіруге мүмкіндік 
туғызады. Электрондық оқулық арқылы түрлі суреттер, бейнекөріністер, ды-
быс және музыка тыңдатуға  болады. Бұл, әрине, мұғалімнің тақтаға жазып 
түсіндіргенінен әлдеқайда тиімді әрі әсерлі. Меңгерілуі қиын сабақтарды 
компьютердің көмегімен оқушыларға ұғындырса, жаңа тақырыпқа деген 
баланың құштарлығы оянады. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағында компьютерді 
пайдалану оқу үрдісінде мұғалім мен оқушының  оқудың  жеке-дара  
шығармашылықпен  жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Көбіне  сабағымда 
«ХХІ ғасыр көшбасшысы» ойынының  компьютерлік нұсқасын жиі пайдала-
намын.Осы интеллектуалдық ойын арқылы  балалар білімдерін шыңдайды. 
Ал интерактивті тақтада өтілетін сабақтар оқушыларды  жаңашылдығымен 
қызықтырады. Сабақ үстінде  оқушылар  өз ойын «өз сөзімен» айтатын  шы-
найы қарым-қатынас туады, олар тапсырманы ынтамен орындайды, оқып 
жатқан материалға қызыға қарайды. Интерактивті тақта ақпарат берудің 
көптеген  арналарымен  ғана  қамтамасыз  етіп  қана қоймай,  әртүрлі орта-
ларды  бірін-бірі толықтыратын жағдайға әкеледі. 

Бүгінгі  күні  әлемдік   ақпараттық  білім  деңгейін көтерудің тиімді 
жолы – білім беру саласын толықтай ақпараттандыру. Елбасы Н.Ә. Назарбаев  
«Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп  оқушылары,  
мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. 
Сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр» деген болатын. Қазіргі заман 
мұғалімдерінен  тек өз пәнінің  терең білгірі болуы емес, тарихи-танымдық, 
педагогикалық-психологиялық  сауаттылық, саяси-экономикалық  білімділік  
және ақпараттық сауаттылық талап етіледі. Сабақтың  бірсарындылығы  
оқушыны  тез шаршатады. Жаңа сабақты меңгерту кезеңінде  оқушыларға 
өтілетін  материал  төңірегінде  ақпарат беру, оның практикалық  бағыттылығын 
түсіндіру, тақырып бойынша тың деректермен таныстыру жүзеге асады. Бұл 
баланың білімнің  маңызын түсінуге жол ашады.

«Күрделі заманда жастарға ақпараттық  технологиямен  байланысты 
әлемдік стандартқа сай мүдделі  жаңа білім беру қажет», –  деп Елбасы  атап 
көрсеткеніндей, жас ұрпаққа білім беру жолында  ақпараттық технологияның  
оқу үрдісіне  тигізер тиімділігі ерекше. 

Кез  келген   сабағын қызықты өткізу үшін ізденіс, жаңаға ұмтылу жұмы-
сын жүргізу  әрбір  ұстаз  үшін  бұлжымас  қағида.  «Оқытып жүріп, өзіміз 
де үйренеміз» қағидасын ұстанған ұстаз үшін өзінің әрбір сабағы бірінші 
өзіне жаңалық болуы тиіс. Ұстаздың өзі – ізденуші. Сонда  ғана өзі қызыққан 
ұстаз сабағын басқаларға да қызықты жеткізе алады.  Ұстаз әр кез ізденуші 
бола білсе, өзі үшін білім жинақтайды, оқушы үшін сабақты қызықты ете 
алады.                                             
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Жаңа ақпараттық технологияны  білім беру жүйесінде қолданудың ең 
маңызды   факторы,  негізгі  қозғаушы  күші – адам,  сол себепті білімнің 
негізгі  ұстанымдары  іске асырылады. «Білім алу – батылдық, оны толық-
тыру – даналық, ал шебер қолдана білу – өнер», – деп даналарымыз айтқандай, 
мектептердің оқу-тәрбие үрдісіне жаңа ақпараттық технологияны енгізу 
арқылы оқу сапасын жақсартуға, дамыта оқытуға болады. Бұл, сөз жоқ, за-
ман талабы.

Атырау облысы
Құрманғазы ауданы. 

азіргі білім беру жүйесінің мақсаты – бәсекеге қабілетті маман да-
йындау. Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі – мұғалім. Ізденімпаз 

ӘОЖ  (УДК): 040608

ЗАМАН  ТАЛАБЫ – БІЛІМДІ  ҰРПАҚ

Халида  ИСКАКОВА, 
Жангелдин атындағы орта мектептің 
тарих пәні мұғалімі

Қ
мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс – оның сабақты түрлендіріп, 
тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, 
арындай таза ұстау – әр мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, өз пәнін, барлық 
шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін адам. Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация 
мұғалімі – педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін-
өзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға 
құзыреті. Жаңа формация мұғалімі табысы, біліктері арқылы қалыптасады, 
дамиды. Нарық жағдайындағы мұғалімге қойылатын талаптар: бәсекеге 
қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсібилігі, әдістемелік 
жұмыстағы шеберлігі.

Сонда  жаңа  формация  мұғалімінің  негізгі  міндеті  қандай? Оның  ал-
дына  келген  оқушының  бойына  қандай  қасиеттер  қалыптастыруы  керек? 
Нәтижеге  бағытталған  оқытудың  нәтижесінде  оқушы  мен  ұстаздың нор-
малары  нені  қамтуы  тиіс? ХХІ  ғасырдағы  жаһандық  бәсекелестікте  білім  
жүйесін  қалай  өзгертуге  болады?

Біліктілік арттыру жүйесінде педагогтердің оқу қажеттіліктері нақты 
білімнің мәнін түсінуге, соның нәтижесінде өзіндік іс- әрекетке енуге және 
жеке өміріндегі тәжірибені жетілдіру мақсаттарына байланысты қалыптасады. 
Осы заманғы мұғалім оқуға үлкен әлеуеттік мүмкіндіктермен келеді.

Президенттің Қазақстан халқына Жолдауында «Ұлттық бәсекелестік 
қабілеті бірінші кезекте оның білімділік деңгейімен айқындалады», – деп 
айтылған. Осы тұрғыдан Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі 
білім беруді дамыту тұжырымдамасында «Орта білім берудің мақсаты – 
жылдам өзгеріп отыратын дүние жағдайларында алынған терең білімнің, 
кәсіби дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білуге, өзін-өзі іске асыруға, 
өзін-өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс, адамгершілік тұрғысынан жа-
уапты шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру», – 
деп көрсетілген.

ХХІ ғасырдың басындағы адамзат қоғамының түр сипаты және 
дамуының бағыттары төмендегідей ғаламдық масштабтағы құбылыстармен 
айқындалып отыр.

1. Барлық адамзатқа ортақ гуманитарлық, экономикалық  проблемалар-
дан туындайтын қарама-қайшылықтардың көбеюі.

2. Қоғамдық-экономикалық қарым-қатынас жүйесіндегі жаһандану және 
ірі геосаяси өзгерістер үрдісінің кеңеюі.
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3. Ақпаратқа, білімге, көп мәдениеттілікке негізделген қоғамның 
құрылуы.

4. Адам капиталы құнының артуы. 
Білім беру жүйесінің құрылымы мен мазмұнын дамытудың басты 

бағыттары, негізінен, төмендегідей сипатталады:
– жеке тұлғаның, қоғамның, мемлекеттердің, қоршаған табиғи 

ортаның, сонымен қатар бүгінгі және келешек ұрпақтың мүдделері мен 
қажеттіліктеріне үйлесімді болуын қамтамасыз ету;

– ғылым мен технологияның, нарықтық экономиканың өзгермелі және 
өскелең талаптарына сәйкес үздіксіз, пәрменді, дамымалы және үнемі 
жетіліп отыруға бейімді болуын қамтамасыз ету;

– адамзат қоғамының мол ауқымы, кең спектрлі, көпвекторлы 
полимәдениетті сипатына сәйкес ашықтығын, демократиялығын, инте- 
грациялауға бейімді болуын қамтамасыз ету.

Осыған  орай,  бүгінгі таңда  жер  жүзінде  білім  саласындағы  саясат-
керлер мен мұғалімдер үшін  ең маңызды болып отырғаны: «ХХI ғасырда 
нені оқыту  керек   және  ХХI ғасырға оқушыларды  қалай  дайындай-
ды?»  деген  маңызды   пікір  қалыптасқан.  Заманауи  тәсілдің  ең  негізгі  
ерекшелігі – оқушылардың алған білімдерін жай ғана иеленіп қоймай, олар-
ды орынды жерде қолдана білуіне басты назар аударуы.  Сондықтан қазір 
жаңа технологияларды меңгеру үшін ең басты қажет құрал – білім.  Білім 
алуда жақсы көрсеткіш көрсететін оқушы сабаққа белсенді қатысып, жақсы 
баға алғанымен, білім қорытындысында өз мүмкіндіктерін нақты көрсете ал-
майды. 

Халықаралық PISA, TIMSS зерттеулерінің нәтижесі  біздің еліміз бойын-
ша төмен нәтижелер көрсетіп тұр. Әлемдегі өзгерістерге сәйкес құндылықтар 
мен білім маңызын қайта қарауды қажет етеді. Осы мәселелерді шешу үшін 
мұғалімдердің жұмыс  жүйесіне  өзгерістер енгізу керектігі туындап отыр. 
Әлем елдеріндегі білімнің азығы – Сингапур, Жапония, Финляндия елдерінің 
білім жүйесіндегі ерекшеліктерін бір-бірімен салыстырар болсақ, білім сапа-
сын көтеру мәселесі қарастырылатынын көруге болады. 

Сингапур елінің білім жүйесі аз уақыт аралығында табысқа қалай жетті?  
Бұл елде білім беру жүйесінде нені басты назарға алады екен?  Әр елдің 
білім беру жүйесі ерекше, мақсаттары әртүрлі және өзіне тән тарихи  даму  
сатыларынан өтіп дамыған. Осы ел соңғы небары 45 жыл ішінде құрылып, 
білім жүйесінде жоғары нәтижеге жетіп, әлемге танылды. Сингапурдың мек-
теп оқушылары халықаралық тестілеуде тұрақты түрде жоғары нәтижелер 
көрсетіп жүр.

Жүргізілген зерттеулердің нәтижелеріне қарағанда, кәсіптік деңгейі 
жоғары мұғалімдер оқытқан оқушылар кәсіптік деңгейі төмен мұғалімдер 
оқытқан оқушыларға қарағанда үш есе тез дамиды. АҚШ-тың Теннесси шта-
тында мынадай тәжірибе жүргізілген екен: сегіз жастағы оқушылар кәсіптік 
деңгейі жоғары және кәсіптік деңгейі төмен мұғалімдерге бөліп беріліпті. Үш 
жылдан соң кәсіптік деңгейі жоғары мұғалім оқытқан оқушылардың білім 
деңгейі 11 жастағы оқушылар білуге тиісті білімнің 90 пайызын меңгерсе, 
кәсіптік деңгейі төмен мұғалім оқытқан оқушылар 11 жастағы оқушылар 
білуге тиісті білімнің 37 пайызын ғана меңгерген екен. Айырмашылық – үш 
жыл ішінде 53 пункт. Мұндай мысалдарды көптеп келтіре беруге болады.  
Әлемдегі білім саласы бойынша көшбасшы болып есептелетін Сингапур 
еліндегі педагог кадрларды іріктеу, оларға жалақы төлеу мәселесі және ол 
елдегі білім сапасы қазіргі кезде бүкіл әлемге үлгі болып отыр. Біз де осыдан 
үлгі ала отырып олардағы жағдайды елімізге сәйкестендіріп пайдалануымыз 
керек тәрізді. Бұл бағыттағы жұмыстар жоқ емес, солардың бірі  –  өзіміз  
оқып  жатқан  мұғалімдердің  біліктілігін  арттыруға  арналған  курстар.

Ал  халқының   саны   шамамен  5 миллион адамды ғана  құрайтын  
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Фин елінің білім беру үлгісіндегі басты ерекшелік: білім берудің үздіксіз 
жүйесін қолдануында болса керек. Финляндияда ең бастысы балалардың 
мектепке дейінгі мекемелермен қамтылуына үлкен назар аударылған. 
Фин оқушыларының басым бөлігі, тіпті түгелге жуығы ең алғашқы оқу 
табалдырығын аттап, мектеп партасына жайғаспас бұрын, ең алдымен, 
балабақшадағы дайындық тәрбиесімен сусындайтын  көрінеді. Мектепке 
дейінгі дайындық білімімен ауыздандыру мәселесіне үлкен назар аудары-
латыны соншалықты, кей жағдайда осы төңіректе қоғамдық пікірталастар, 
проблемалар ашық, бұқаралық талқыға шығарылып отырады екен. «Бала-
ны бесіктен» бастап біліммен емізу, білімге қарай икемді етіп «бағып-қағу» 
дегеніңіз осы шығар.

Балабақшадан кейінгі кезеңде негізгі мектепте оқушы 16 жыл бойы 
білім алады. Мектептегі білім алудың финдік ерекшеліктерінің тағы бірі: 
мұндай оқу орындарда емтихандардың жоқтығында болып отыр. Яғни, 
бала негізгі орта мектепті тәмамдағаннан соң  емтихан тапсырмайды. Ол  
елде жекеменшік білім беру мектептері жоқтың қасы, барлық мектептер 
мемлекеттің қарамағында. Әрі мектептердегі білім беру сапасы біркелкі 
көрінеді. Мектепті бітірген оқушы өз білімін одан сайын шыңдаудың негізгі 
бағыттарын таңдау мүмкіндігіне, болашақ мамандықты ажырату құқына ие 
болады екен. Мамандыққа қатысты мектептен кейінгі саты –  гимназия мен 
кәсіби училищелер. Мұндай оқу нысандарды да мектептегі секілді толығымен 
мемлекет қамтамасыз етеді. Онда білім алушылардың тамақтануынан бастап 
сабаққа келіп-кету жол шығындары да мемлекеттің мойнында. Одан кейінгі 
сатыларда университет, политехникалық институттық білім мекемелері, ма-
гистратура секілді болып жалғаса береді.

Жалпы қай саты болсын, Фин еліндегі білім саласының мемлекеттік 
қолдауы өте жоғары. Оның ішінде жоғары оқу орындары – университет пен 
институттардағы мемлекеттің қаржыландыру үлесі 72 пайызды құрайды.

Сарапшылар Финляндиядағы білімнің озық жүйесінің қалыптасуын ұзақ 
мерзімді саясаттың жемісі деп бағалайтын  көрінеді. Өйткені, ондаған  жыл-
дар бойы білім беру саласын дамыту ұлттық басымдықтардың ең алдыңғы 
орнында тұр. Жыл сайын Фин үкіметі білім беру саласын қаржыландыруға 
5 млрд. 466 млн. еуро шамасында немесе бюджеттің шығыс бөлігінің 15,5 
пайызын жұмсап келеді. Мұнымен қоса Финляндияның тұтастай жоғары 
оқу орындарына жұмсалатын мемлекеттік шығыстар  жалпы білім саласына 
қатысты шығыстардың 21,7 пайызын құрайтын көрінеді. Сонда жоғары оқу 
орындарындағы бір ғана студент үшін жұмсалатын мемлекеттік шығын жы-
лына 8 мың еуроны құрайды  делінген  интернет  желісінде.

Жалпы финдік білім беру жүйесінің басқалардан негізгі ерекшеліктері 
ретінде бірқатар мәселелерді аңғаруға болады. Біріншіден, білім беру 
жүйесі сегменттерінің бір-бірімен аса мығым байланыста болуы. Мәселен, 
финдіктердің балабақшасы мектептермен тығыз ықпалдасып тұрса, мектептің 
жоғары оқу орындарымен терең  қатынасы ыңғайлы жолға қойылған. 
Жоғары оқу орындары да мектептермен өзара ықпалдасып, ондағы білім 
сапасының артуына жағдай жасауға құлшынып тұрады. Осыдан-ақ үздіксіз 
білім тізбектеліп,  бірімен бірі жалғасып, оқушы бір сатыдан екінші бір 
сатыға ауысқанда ондағы үрдісті айтарлықтай сезбей өтеді. Бұл баланың 
оқу үлгеріміне ғана емес, басқа деңгейге көшудегі ерекшеліктеріне де еш 
әсер етпей, бұрынғы қалыпты дамуды қамтиды. Екіншіден, жоғары оқу 
орындарының «әлеуметтік жауапкершілігі»  –  Финляндия білім саясатының 
ұлттық басымдықтарының бірі болып табылады. Білім институттары бұл 
ретте түрлі әлеуметтік топтарды құрайтын жергілікті қоғамдастықпен тығыз 
байланыста болады. Сонымен бірге мұғалім, ұстаз мәртебесінің жоғары бо-
луы, яғни бұл мамандық иесіне деген құрметтің ерекшелігі де өзгеше. Соның 
айғағы болар, Фин еліндегі мектепті бітіруші түлектер арасында ұстаздыққа 
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деген құлшыныс жоғары болатын көрінеді. Мұндағы қызығушылықты ту-
дыратын нәрсе: елдегі мұғалімдер жалақысының жоғары болуы ғана емес 
сияқты (фин мұғалімдерінің жылдық табысы 17 мың еуро). Финляндия 
Білім министрлігі педагогикалық кадрлар құрамын жасарту саясатын үнемі 
жүргізеді, нәтижесінде мектепке талантты әрі жас мамандар көп тартылады. 
Білім берудің осындай икемді жүйесі  арқылы Финляндия Еуропада халқының 
сауаты жағынан алдыңғы қатарға шығып отыр. Мәселен, Еуропа елдерінде 
15 жастан асқан азаматтар арасындағы жоғары білімді тұлғалар саны 16 па-
йызды құраса, Финляндияда бұл көрсеткіш 24 пайызға дейін жетеді.

Өткен ғасырдың бас кезінде-ақ неміс ойшылы Макс Вебер мәдениет пен 
экономикалық дамудың өзара қимылын зерттеп, біршама қорытындылар 
шығарған еді. Оның пайымдауынша, үлкен ауқымнан қарағанда, ұлттар та-
уарлармен және қызмет көрсетулермен ғана бәсекелеспейді,   олар қоғамдық 
құндылықтар жүйелерімен және білім беру жүйесімен де бәсекелеседі. Бұл 
бір жағынан бүгінгі күні де анықталып, айқындалып келе жатқан дүние. 
Өйткені, бүгінгі күні бірінші кезекте адамның «ақыл ойына» да көп күш 
салынады. Сонымен бірге бәсекеге қабілеттілік деңгейін айқындайтын  
негізгі өлшемдердің  бастылары да білім саласымен тікелей байланыстылар. 
Қазақстанның да әлемдегі озық үлгі орнатқан елдердің жолымен жүргені 
құптарлық жайт. Бұған Фин еліне сапары барысында Елбасының «Финлян-
диямен қарым-қатынас Қазақстан үшін аса қажетті. Себебі, бұл ел әлемде 
өзіндік орны бар, білім-ғылым саласында, инновация бағытында алдыңғы 
қатардағы мемлекеттердің бірі. Егерде біз бәсекеге сай ел болғымыз келсе, 
Финляндияның жүрген жолымен өтіп, тәлім-тәрбие алғанымыз өте пайда-
лы болады», – деп атап өткені айғақ.

«Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының» басты міндеттерінің бірі 
және бірегейі еліміздегі педагогтердің мәртебесін көтеру болып белгіленгені  
баршаға  мәлім. Жақын жылдарда-ақ педагогтердің жалақысы, педагогикалық 
мамандыққа оқуға түсу, педагогтерді әлеуметтік қорғау жағынан оң 
өзгерістердің болатыны айқын. 

Біз  оқып  жүрген бағдарламада   бұдан басқа білім мекемелерін қаржы-
ландыру, бейіндік оқыту, білім беру ұйымдарын басқару, оқу үрдісін ав-
томаттандыру, мектепке дейінгі ұйымдар, 12 жылдық оқыту моделіне 
көшу, инклюзивті білім беру және тағы басқа мәселелер бойынша әрбіреуі 
осындай бір-бір әңгімеге арқау болатын мәселелерді жетілдіру жолдары 
қарастырылған. Әрине,  оған  ешкімнің  дауы  жоқ, бірақ шалғай  ауылдардағы  
мектептер  мен  білім  беру  ұйымдарындағы  техникалық  құралдар  мен  
жалпы  мұғалімдердің  біліктіліктері  қандай  деңгейде  екені  әлі  белгісіз. 
Көптеген  тексеру  нәтижелерінде  ұстаз  аталатын  қауымның  өз  біліктілігіне  
сай  еместігі  көрініп  қалатыны  тағы  бар.  Осы  орайда  ауылдық  жерлер- 
де  білім  беру  жүйесінде  болып  жатқан  реформалардан  алшақ  қалмаса  
екен  деген  ой  келеді. Менің  ойымша, интернет  желісінде  көрсетілгендей,  
тұрақты даму талаптарына сәйкес келетін жаңа білім жүйесін қалыптастыру 
оқушыларға берілетін білімнің іргелілік мазмұнын сақтай отырып жүргізілуі 
тиіс. Яғни:

– ақпараттық жүйелілігін, кешендігін, үздіксіздігін, өзара және өмірлік 
ортамен байланыстылығын, үйлесімділігін, үндестігін, өзіндік дамып 
отыруға қабілеттілігін арттыру;

– неғұрлым өмірлік құнды, әр тұлғаның жеке сұраныстары мен 
қабілеттіліктеріне сәйкестей отырып білім мазмұны мен бағдарламаларын 
диверсификациялау;

– пәрменді интерактивті, ақпараттық шығармашылықты дамыту 
үшін өзіндік іздену сипатындағы технологияларды енгізу.

Бұл үшін қазіргі орта мектепте берілетін білім мазмұнын ғалымдар, 
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әдіскерлер және практиктер бірлесе отырып сараптап, екшеп жүйелеуі ке-
рек, білім сатылары бойынша қазіргі талаптарға сәйкес еместерін  сынып-
тар бойынша қайталанып берілетін дүниелерден тазартып, соңғы ғылым 
жаңалықтарымен, жеке тұлғаның, адамның, қоғамның, табиғаттың өзара 
үйлесімді даму мүдделері мен құндылықтарына сәйкес келетін  материалдар-
мен толықтыру қажет.

Алған білімді өмірдегі қажеттілікке айналдыру және пәрменді қолдана 
білуге үйрететін ең жаңа оқыту технологияларына және құралдарына 
негізделген тәжірибелік-зертханалық сабақтарды өткізуге тиісті жағдай жа-
салуы тиіс. Орта мектепте берілетін білімнің прагматикалық мазмұнын және 
практикалық бағыттылығын 12 жылдық орта мектептің 8–10 сыныптарында 
бейінді сатыдағы білім мазмұнын және оқыту технологиясын мамандықтарға 
сәйкес тереңдетіп, практикалық бейімдеп беру арқылы жүзеге асыруымыз 
қажет. Жоғарыда аталған мемлекеттердің білім беру реформасындағы тиімді 
жақтарын өз елімізде қолданысқа енгізсек, тіпті құба-құп.                                                                                  

Финляндия мен Жапония мемлекеттеріндегі тәрізді Қазақстан Үкіметі 
де мемлекет тарапынан білім саласын қаржыландыруды қолға алуы ке-
рек. Жас ұрпақты тәрбиелейтін маманды барынша дұрыс дайындап, Фин-
ляндия еліндегі тәрізді тестілеуден өткізу арқылы жұмысқа қабылдау оң 
нәтиже береді деп ойлаймын. Осы елден алатын жақсы жағы ерте жастан 
оқытуды  біздің елімізде енгізсе, өте жақсы болар еді. Ерте жастан бала 
оқуға қалыптасады, баланың ерте жаста қабылдауы,  есте сақтау қабілеті өте 
жақсы болғандықтан, бізге де тиімді болар еді.  Күншығыс елінің тағы бір 
ерекше  назарға  алатын  тиімді тәсілі  – «Lesson stady»  әдісі. Осы  әдіспен  
біздің  мұғалімдердің  ең  болмаса 10 пайызы  жұмыс  жасаса біраз  алға  
жылжу  болар еді. Жоғарыда  аталған  өзгерістерді  жоспарлы түрде сауатты 
және шыдамдылықпен жүзеге асыру үшін теориялық білімді дамыта оты-
рып тәжірибедегі дәстүрлі оқытуымызды бірте-бірте азайтып, сыни ойлауды, 
білім алуды мектеп тәжірибесіне сауаттылықпен енгізуіміз қажет. Осындай 
ұлы өзгерістерді мектеп тәжірибесіне пайдаланудан күмәнданудың еш қажеті 
жоқ.  Демек,  бізге де өзгеру керек және ол міндетті деп есептеймін. 

Әдебиет
1.  Алимов А. Интербелсенді әдістемені ЖОО-да қолдану мәселелері//Оқу құралы. –Алма- 

 ты, 2013.
2. Бұзаубақова К.Ж. Инновациялық технология. – Алматы, 2009.

Алматы облысы 
Жамбыл ауданы 
Бесмойнақ ауылы.

үгінгі таңдағы оқыту үрдісі жаңа әдіс-тәсілдерді, жаңаша идеялар-
ды қолдануды талап етеді. Әр мұғалім іс-тәжірибесінде көптеген 

БІЛІМ   КЕҢІСТІГІНДЕ  –  
ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

Гүлназ  ИБРАЕВА, 
дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы 
облыстық мамандандырылған мектеп-гимназия-
интернатының математика пәні  мұғалімі

Б
қиындықтар мен  кедергілерге кездеседі.  Сондықтан заман көшіне ілесіп 
отыру  үшін ол өз  білімін  жетілдіріп  отыруы  қажет. Мен де  оқыту  
тәжірибемде  жетістіктерге жету мақсатында үшінші (базалық) деңгей (білім 
берудегі Кембридж тәсілі) бағдарламасы бойынша оқыту курсынан өттім. 
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Жаңа педагогикалық технологиялардың жиынтығы болатын білім берудегі 
жаңа формат тәсілінің теориялық негіздеріне сүйене отырып практикаға 
енгізіліп жатқан жеті модульден құралған бағдарламаның оқу-тәрбие ісінде  
алатын орны ерекше. Әлемдік тәжірибеге негізделе отырып жасалған бұл 
бағдарлама оқушылардың  қалай оқу керектігін үйреніп, соның нәтижесінде 
еркін, өзіндік дәлелін нанымды жеткізе алатындай, сенімді, сыни пікір-
көзқарастары жүйелі дамыған, танымдық қызығушылығы мен мүмкіндігі 
жоғары оқушы қалыптастыруды мақсат етеді.    

Бұл бағдарлама мұғалімнің алдына оқушының  жан дүниесін жақсы 
түсіне білу жөнінде нақты міндеттеме қойып отыр. Құзырлы оқытудың 
маңызды факторы: мұғалімнің оқушыға тақырыптың мәнін өз бетімен 
меңгеруін түсінуі мен бағалай алуы болып табылады. Мұндай тәсіл бұл 
үрдіске оқушының өзінің де қатысуын талап етеді. Соның нәтижесінде оқушы 
да өзінің оқуы үшін жауапты болады. Оқушы мұндай жауапкершілікті көбіне 
сабақ беру барысында мұғалім қалыптастыратын ортада сезініп қабылдайды. 
Мен үшін осы бағдарлама мазмұнындағы жеті модульдің алатын орны ерек-
ше болды. Бұл модульдердің кейбірін бұрыннан сабағымызда пайдаланып 
жүрсек те, оның  тереңіне үңіліп, олардың өзіндік мағынасын бағамдап 
көрмеппіз. Әрине, бұрынғы дәстүрлі әдістерді де жоққа шығаруға болмайды, 
әр тәсілдің өзіндік артықшылықтары болады. Негізінен, өздерінде сыныпта 
оқушы ретінде қарайтын мұғалімдер шәкірттерін дамытуда көбіне табыстарға 
қол жеткізеді, өйткені олардың өзі оқиды. Осындай ізденістер нәтижесінде 
өзімізде де, оқушыларымызда да сабақ үрдісінде үлкен өзгерістер  болып 
жатқанын байқап жүрміз. Төменде осы  жеті модульді енгізе отырып өткізген 
сабақтарымның қысқа мерзімді жоспарын ұсынып отырмын.  

«Виет теоремасына есептер шығару» тақырыбындағы сабақта мынадай 
мақсат қойылады. Виет теоремасын қолданып квадрат теңдеулерді шешудің 
тиімді әдістерін пайдалана білу, теорема бойынша білім, білік, дағдыларын,  
математика тілінде сөйлеу дағдыларын қалыптастыру; оқушылардың 
өздерін-өздері оқыту арқылы білім беруге ықпал жасау; сыни  тұрғыдан ой-
лау үрдістері арқылы әр баланы қамтуға жағдай жасау; жаңа сабаққа белгілі 
бір ой қорытындылау. 

Оқушылардың бірін-бірі оқытуы арқылы аталған тақырыпты меңгеріп 
шығуы, мұғалімнің оқушыларды оқуға бағыттап отыруы, балалардың өзін 
және достарын бағалау мүмкіндіктерін қалыптастыру оқытудың басты 
міндеті саналса, оқушының өмірдегі біліміне, білетініне сүйену, барлық сала 
математикамен байланысты болатынын сезіндіру сабақтың негізгі идеясына 
айналады.

Бұл сабағымның  ұйымдастыру кезеңінде әдеттегідей оқушыларды 
түгендеп аламын. Сосын оқушыларға  «Шаттық шеңберін» құрғызып, тре-
нинг өткіземін. Бұдан кейін балаларды пән аттары бойынша: математика, ал-
гебра, геометрия деп топқа бөліп, ой қозғау мақсатында төмендегі сұрақтарға 
жауаптар алынады.

– Виет теоремасы қалай айтылады?
– Кері теоремасы қалай айтылады? 
Жауап алып болған соң квадрат теңдеуді шешудің кейбір тиімді 

қасиеттерін пайдалана білу мақсатында мынадай формулаларды қарастырып 
шығарамыз. 

1. Квадраттық теңдеулердің коэффициентінің қасиеттері: ax²+bx+c=0 a≠0
a+b+c=0 болса, х1=1, х2=; a-b-c=0 болса, х1=-1, х2=.
2. «Асыра лақтыру» әдісі: ax²+bx+c=0, a≠0 квадрат теңдеуін шешуді Виет 

теоремасын қолданғанда түбірлері бөлшек болса қиындық келтіреді, сол 
жағдайда бұл тәсіл өте тиімді.

Толық квадрат теңдеудің ax²+bx+c=0 а-ны алып (1-ші коэффициентін) 
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с-ға  (бос мүше)  көбейтеміз. Х-ті  у-ке  алмастырамыз.  1) ас- көбейтеміз;      
2) х= келтіреміз; 3) у²+ву+ас=0 түбірін у1, у2-табамыз.

х1; х2 = аламыз.
Мысалы: 7х²-10х+3=0
х1=      ; х1=     =1
3. Келтірілген квадрат теңдеудің түбірлерінің таңбаларын анықтаудың  

тиімді әрі шапшаң орындау тәсілі. х²+рх+g=0
g>0 болса, р<0 болғанда х1<0, х2<0. Түбір бірдей таңбалы. р<0 болады 

х1>0, х2>0.
g>0 болса, р<0  ׀х1׀ мен ׀х2׀ үлкені оң түбірлері әр таңбалы р<0 болады 

.үлкені теріс ׀х2׀ мен ׀х1׀
4. Коэффициенттердің қасиеттерін 3-ші, 4-ші дәрежелі теңдеуге қолдану 

тәсілі. 3-ші, 4-ші, одан да үлкен дәрежелі теңдеулерге қолдану  ұлттық  тесті,
олимпиада  есептерінде  х2+ax²+bx+c=0  түбірлері: х1, х2, х3 болса, Виет тео-
ремасы былай жазылады. 

х1+х2+х3=-а.  х1 х2+х1 х3+х2 х3=в. х1*х2*х3=-с
х4+ах³+вх²+сх+d=0 түбірлері: х1, х2, х3, х4. 
х1+х2+х3+х4=-а. 
х1 х2+х1 х4+х2 х3+х2 х4=в
х1 х2 х3+х1 х2 х4+х1 х3 х4+х2 х3 х4=-с
х1 х2 х3 х4= d.
«Біліміңді шыңда» кезеңінде деңгейлік тапсырмалар беріледі. Интер-

активті тақтадағы  тапсырмаларды «қалам» арқылы таңдап алып, оқушы 
орындайды. 

ІІІ деңгей: №155(1)                       ІІ деңгей: №159 (3)
х²-19х+18=0    х²+20х+19=0
х1=1, х2-?    g=19>0, P=-20<0. g>0, p<0
а+в+с=1-19+18=0     болатын, х1>0, х2>0.
х2=18
І деңгей: №169(2)
2) х2+х+а=0  P=-1
х1+х2=1
a-?       Х1=-1-х2

    х2+      = 2    +х2-2=0
    1+1-2=0   х1=1,  х2=        =-2
    х2+х-2=0
      Жауабы: – 2
«Кім шапшаң?» кезеңінде ұяшықта  жасырулы тұрған есептерді оқушылар 

өз қалауымен  «Activ wand»пен шерту арқылы алып шешеді.
 №1. (М және Ф, №6 – 2003) (Асыра лақтыру әдісіне)
2х2-9х+9=0      №160
х1=      =       =1.5  3х2+8х-4=0,

х2=        =      =3  у2+8х-12=0, p=-8, g=-12
     у1=6, у2=2
                     Жауабы: 1,5;3.

7
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№2. (дидакт.) (коэффициенттердің қасиеттері)
 х2-5х+4=0,  а-в+с=0
1-5+4=0, х1= -1,  х2= -      = -      = -4
«Біліміңді тексер» кезеңінде  тест тапсырмалары орындалады.

Сабақ төмендегідей қорытындыланады. 
Тапсырма тақтада тұрады, балалар «Activ ben» (қалам) арқылы 

теңдеулерге белгі қояды.
1) түбірлерінің таңбалары  а) бірдей;
2) қарама-қарсы болатын теңдеуді көрсет.
х2+5х+4=0,   бірдей
2х2+5х+2=0,   бірдей
5х2-х-4=0,   қарама-қарсы 
х2-10х+9=0,  бірдей
«Activ boord» та «прожектор» командасы арқылы сөзжұмбақ беріледі.  

Оны оқушылар шешеді. Бағалау парағы тақтада тұрады, әр оқушы өз 
парағындағы бағаларын жазады.

Математика пәні мұғалімі өз педагогикалық жұмысында белгілі бір 
нәтижеге  жетуді көздейтіні сөзсіз. Ол үшін тынбай ізденіп, жаңа технология-
ларды, интернет желісін  пайдалануы тиіс. Мұндай жағдайда оқушылардың 
пәнге  деген  қызығушылығы артып, оқу-тәрбие үрдісін тиісті деңгейге көтеру 
мүмкіндігі жоғары болатыны күмәнсіз дей аламын.

Өскемен қаласы.

 5
 4

 c
 a

 4
 1

№    Тапсырмалар / талаптары     А      В         С          Д
1.     Теңдеуді шешпестен, х=-1 саны түбір             Тек 1  2,  3.    2,  4.     Ондай
        болатынын көрсетіңдер. 1)х2-20х+19=0                                                           теңдеу
        2) 2х2+5х+3=0                                                                                                      жоқ
        3) 9х2-8х+1=0
        4) х2+1=0 
2.     х2+19х-120=0 теңдеуін шешпестен, оның       1   -22     -19     -24 
        бір түбірі х1=5 болса х2-табыңдар. 

3.     2х2-5х+2=0 теңдеуін шешпестен, х1=                1  2      4     3 
        болса х2-? 

4.    5х²-4х-1=0 теңдеуінің х1+х2, х1*х2-табыңдар.        ;        1; -1

5.     n-ң қандай мәнінде 2х²-5х+n=0 теңдеуінің -1   3              1     0 
        бір түбірі 0 болады? 

 1
 2

 2
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 1
 5
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 5

;

;

 1
 5

 1
 5 ;

өптілді білім беру – көп қырлы мәселе. Оның әр міндетін әр 
қырынан қарастыру – біздің мектеп ұжымының алдында тұрған бас-

КӨПТІЛДІЛІК – ПОЛИМӘДЕНИЕТТІ ТҰЛҒА
ҚАЛЫПТАСТЫРУ НЕГІЗІ

Назым  ТАКЕЕВА,
Шәкәрім атындағы облыстық дарынды балаларға 
арналған үш тілде оқытатын мамандандырылған 
мектеп мұғалімі

К
ты міндеттердің бірі. Осы мәселені шешуде мектептің негізгі мақсаты − 
көптілді және көпмәдениетті құзыреттілікті игерген жеке тұлғаны тәрбиелеу. 
Мемлекетімізде көптілді орта қалыптастыру мақсатында үш тілде оқытатын 
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2. “Қазақстан мектебі” №5, 2016.

мамандандырылған мектептер ашылып, бүгінгі таңда оның саны жыл асып 
көбеюде. Біз қызмет атқарып отырған Шәкәрім атындағы мамандандырылған 
үш тілде оқытатын мектеп осы бағытта қызмет атқарады. Жаратылыстану-
математика бағытындағы пәндер ағылшын тілінде жүргізіледі.

Қазақстанның әлемнің білім кеңістігіне толығымен кірігуін халықаралық 
деңгейге көтеруді талап еткендіктен, ағылшын тілі мәселесі елімізде 
негізгі арқау болып отыр. Ғылымдағы өзгерістер бүгінгі күні жас ұрпаққа 
іргелі білім мен сапалы тәрбие берудің жаңаша талабын қоюда. Осы орай-
да мектебімізде 5-6 сыныптарда “Елтану” бағдарламасы ағылшын тілінде 
жүргізіліп келеді. Бағдарлама мектептің 5-6 сыныбына арналып жасалған. 
Бағдарлама оқушыларға география ғылымының негізі туралы білім берумен 
бірге тәрбиелеу, дамыту бағытында үлкен рөл атқарады.

Бағдарламаның мақсаты – оқушылардың ағылшын тілі пәні бойынша 
білімдерін тереңдету арқылы физикалық географияның бастапқы курсындағы 
алған білімдерін, жаңа сөздерді,терминдерді ағылшын тілінде меңгерту үшін 
сөздік қорларын молайтып, тілдік орта қалыптастыру. 

Бағдарлама оқушылардың коммуникативтік біліктілігін дамытып, ауыз-
ша, жазбаша тілдік дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Бағдарламаның 
міндеттері – физикалық географияның бастапқы курсының негізгі тақырып-
тарын меңгеру, жердің планета екендігі, оның күн жүйесіндегі орны, мате-
риктер мен мұхиттар, дүниежүзінің саяси картасы туралы мағлұматтарды 
ағылшын тілінде беру, географиялық білімнің маңызды көзі – географиялық 
картаны оқып үйрену, одан арнайы географиялық сипаттағы мағлұматтарды 
ағылшын тілінде ала білу дағдыларын дамыту, қалыптастыру, сабақта кар-
тамен жұмыс істеу, картаны оқып-білу, ағылшын тілінде сөйлейтін елдердің 
мәдениетін үйрету, тілдік орта қалыптастыру, пәнге деген қызығушылығын 
арттыру, оқушылардың ойлау қабілеттерін, танымдарын, шығармашылық, 
ізденімпаздық қабілеттерін осы курс барысында дамыту.

Басқа тілді қоғамда дұрыс жөн таба білу үшін сол елдің тілін білу аз, 
сол тілде сөйлейтін халықтың әдебиетін меңгеру керек.Осы бағытта елта-
нуды оқыта отырып, 10-сыныптарға ағылшын әдебиеті оқытылады. Бұл пән  
оқушылардың танымал шығармалар мен олардың авторларын таныстыра 
отырып еркін тақырыптарды талқылауда олардың ауызша сөйлеу қабілеттерін 
арттырады, сонымен қатар автор стилін талдауда сыни көзқарастарын 
ағылшын тілінде өз сөздерімен жеткізе алу қабілеттерін жетілдіреді.

Үш тілде оқытатын біздің мектепте 2012 жылдың қаңтар айында  «Around 
the world» тақырыбында ағылшын тілінде сөйлейтін елдердің мәдениетін, 
салт-дәстүрін танып-білу мақсатында пән апталығы өткізілді. Апталықта  
мұғалімдер   интерактивті әдіс-тәсілдердің тиімді түрлерін кеңінен қолданып, 
оқушылардың жеке тұлға ретінде дамуына мол мүмкіндіктер тудырды.

Осы бағытта әртүрлі сыныптарда зияткерлік ойындар, сыныптан 
тыс іс-шаралар, ашық сабақтар, онлайн режиміндегі сабақтар жүргізілді. 
Атап айтқанда, «Travelling», «Great Britain», «London», «Kazakhstan» 
тақырыптарында ашық сабақтар өтті. Оқушылар ақпараттық коммуника-
цияны жоғары деңгейде меңгеріп, түрлі тұсаукесерлер жасай алды. Осы 
бағдарламаның нәтижесін жыл сайын өтетін халықаралық интеллектуалдық 
сайыстар мен интернет олимпиадаларда оқушылардың білімдерінен 
байқаймыз.

Мектебіміз үш тілде оқытатын мектеп болғандықтан, барлық сыныптан 
тыс іс-шараларды оқушылардың ортасында тілдік ортаны қалыптастыру 
мақсатында  жыл сайын  жазғы демалыста ағылшын тіліндегі лагерді 
ұйымдастырамыз. Оқушылар демалумен қатар түрлі ағылшын бағытындағы 
іс-шараларға белсене қатысады. Бағдарламаның толық курсын аяқтаған соң 
арнайы әр оқушыға сертификат беріледі.
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Көптілді білім беру жүйесін жетілдіре түсу үшін  мектеп мұғалімдері 
облыс, республика көлемінде іс-тәжірибе алмасады. Соның бірі: Е.Бөкетов 
атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде өткен «Көптілді білім 
беру жағдайында тілдік және жаратылыстану-ғылыми пәндерді оқыту 
әдістерін жетілдіру» тақырыбында өткен республикалық семинар-кеңесте 
тәжірибе алмасып, ойымызды бөлістік. Осы бағытта мектебімізде 2013 
жылдың қазан айында республикалық «Көптілділік – әлемдік білім кеңістігіне 
интеграцияланудың негізгі шарты» тақырыбында  семинар ұйымдастырдық.
Семинар барысында мектебіміздің жаратылыстану-математика бағытында 
сабақ беретін пән мұғалімдері ағылшын тілі пән мұғалімдерімен біріге оты-
рып кіріктірілген сабақтар өткізді. Іс-тәжірибелерін республика көлемінде 
таратты. Соның нәтижесінде мектебіміздің бірнеше мұғалімдері Кембридж 
оқыту бағдарламасы негізінде деңгейлік оқу курстарынан өтіп, білімдерін 
жетілдірді. 

Біздің басты мақсатымыз – Қазақстан Республикасының тіл саясатын 
жүзеге асыру, тілді меңгеруге деген қызығушылықты ынталандыру, жан-
жақты дамыған, бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу, үш тілді – қазақ, орыс 
және ағылшын тілдерін жетік меңгерген қабілетті жастарды қалыптастыру.
Көптілділік – заман талабы.  Бір халықтың мәдениетін басқаларымен салыс-
тыру арқылы әлем суретін әр алуан әрі тұтас көруге мүмкіндік беретін ұлттық 
мәдениеттің барлық ерекшеліктерін және құндылықтарын сезінуге болады. 
Көптілді үйретудің қай қырын алып қарасақ та, жүргізілетін жұмыстардың 
басты мақсаты – білім берудің сапасы мен нәтижелілігін арттыра отырып 
полимәдениетті тұлғаны қалыптастыру болып отыр.

Білім беру бәсекеге қабілетті, жоғары сапалы болуының нәтижесінде 
қазақстандық мектептердің түлектері өз білімін шетелдік  жоғары оқу 
орындарында  жалғастыра алатындай   болуы қажет. Сондықтан  білім 
беру дің маңызды стратегиялық міндеті, бір жағынан, үздік қазақстандық 
білім дәстүрлерін сақтау болса, екінші жағынан, мектеп бітірушілердің  
халықаралық біліктілік сапасын, лингвистикалық білімін жетілдіру, ең 
негізгісі мемлекеттік, ана және шетел тілдерін меңгеруді қамтамасыз ету  бо-
лып табылады.

ЮНЕСКО ХХІ ғасырды полилингвизм ғасыры деп атады. Болашақ 
ұрпағымыз тек ана тілін меңгеріп қана қоймай, бірнеше шетел тілін меңгеруі 
керек. Ал шетел тілін жан-жақты меңгертуде оқыту – тәрбие үрдісін қызықты, 
ыңғайлы және ұтымды ету үшін бірнеше тілдегі (қазақ, орыс, ағылшын) әдіс-
тәсілдерді қолданамыз.

Тәуелсіз ел болған соң әлемнің барша жұртымен қарым-қатынас жасай 
бастадық. Енді біз тек орыс тілін ғана емес, қытай,түрік, ағылшын, француз 
және басқа ұлттардың тілін біліп, олармен қатынас жасауға тиістіміз. Алайда, 
әлемде ең басты тіл – ағылшын тілі екені дау туғызбастай ақиқат. 

Бүгінгі таңда ағылшын тілін меңгеру дегеніміз – ғаламдық ақпараттар 
мен инновациялардың ағынына ілесу деген сөз. Оған қоса ағылшынша 
білсең, әлемдегі ең үздік, ең беделді жоғары оқу орындарында білім алуға 
мүмкіндігің мол. Тіпті, оқуыңды тәмамдаған соң біршама уақытқа шетелде 
қалып, еңбек етуің үшін де бұл тамаша мүмкіндік. Ең бастысы, ағылшын 
тілін білу – бұл іскерлік қарым-қатынас және әлемнің кез келген нүктесінде 
бизнеспен айналысу үшін міндетті талап.

Бүгінгі таңдағы әлемдік ғылым мен білім беру саласындағы жетістіктерге 
негізделген жаңа жүйе еліміздің білім беру саласына енгізіліп отыр. Енде-
ше қазіргі заман мұғалімінің алдындағы басты назар аударатын міндеттің 
бірі – дарынды балаларды  айқындап, оларды шығармашылыққа бау-
лу, ізденімпаздыққа үйрету.  Оқушыларды көптілділікке үйрету үшін 
сындарлы оқыту бағдарламасының  7 модулін ықпалдастыра отырып 
өткізген сабақтарымнан оқушы еркіндігін, әр тапсырманы орындаудағы 
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қызығушылығын, белсенді әрекеттерін, дүниетанымы мен өзіндік пікірлерінің  
қалыптасқанын байқап жүрмін. 

Қазақстанның  тілдер  саясатындағы  басты  бағыт – тілдердің үштұғыр-
лылығы. Бағдарлама қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін меңгертуді 
көздеп отыр. Біздің көпұлтты мемлекет үшін бұл қалыпты жағдай.  Демек, 
елдің ертеңі  – бүгінгі жас ұрпаққа ұлттық рухани қазынаны әлемдік озық 
ой-пікірімен  ұштастыратын   сапалы  білім мен тәрбие берілуі қажет деп 
білемін.

Семей қаласы.

үгінгі таңда оқушыны еңбексүйгіштікке, патриотизмге, Отанды, отба-
сын сыйлауға, сүюге қалай тәрбиелейміз? Адамгершілік қасиеттерді, 

45  МИНУТТЫҢ  ҚЫРЫ  МЕН  СЫРЫ

Нұргүл  САЯҚОВА,
С.Аманбайұлы атындағы мектептің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

Б
рухани байлықты оқушы бойына қалай сіңіреміз? Алдына мақсат қоя білетін, 
өздігінен әрекет жасап, сол мақсатқа қол жеткізе алатын  және болашақта 
қоғамды дамытуға белсене атсалысатын, өзін-өзі реттеген, функционалдық 
сауатты  тұлғаны қалай қалыптастырамыз?  Бұлар мектептегі әрбір мұғалімді 
мазалайтын көкейкесті сұрақтар екені айқын. “Тәрбие тал бесіктен”, “Бала-
ны – жастан” деген халық даналықтарын ескерсек, шебер мұғалім  әдебиет 
сабағын тәрбие  көзіне айналдыра алады. 

Жалпы  білім  беретін  мектептің  8-сыныбында  әдебиет   пәнінен  “Әбу    
Насыр әл-Фараби өмірі, өлеңдері, ғылыми еңбектері” тақырыбын өту ба-
рысында қандай мақсаттар қоямыз? Деңгейлік бағдарлама идеялары бо-
йынша жаңа технологияны қолдана отырып сабақ мақсатына қалай жетеміз? 
Сыныптағы оқушылардың ерекшеліктерін ескере отырып қалай сыни 
тұрғыдан ойлауға үйретуге болады? Ақпараттық коммуникативтік техноло-
гияны қалай сабаққа тиімді етіп  қолдана аламыз? Оқушының білім деңгейін, 
жетістіктерін қалай бағалаймыз?

Қазақстан Республикасының Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру 
академиясының негізгі орта білім беру деңгейінің  «Тіл және әдебиет» білім 
саласы пәндерінің 5–9 сыныптарға арналған оқу бағдарламасына жүгінсек,  
8-сынып үшін әдебиет пәнін оқыту бөлімінде Әбу Насыр әл-Фараби  өмірін, 
өлеңдерін, ғылыми еңбектерін танып білу бойынша келесі нұсқаулықтар  
берілген: “Әбу Насыр әл-Фараби. «Қашықтасың туған жер», «Бауырым, 
қанша сүйгенмен», «Қағаздың түсіп бетіне», «Тамылжып бал тыныштық ай-
наламнан», «Тіршілікте құрыштай бол төзімді». Әбу Насыр әл-Фарабидің 
өмірі, туған жері, өлеңдері мен ғылыми еңбектері. «Қашықтасың туған жер» 
өлеңіндегі ақынның туған жерге деген махаббаты, сезімі. «Қағаздың түсіп 
бетіне» және «Тіршілікте құрыштай бол төзімді» өлеңдеріндегі лирикалық 
кейіпкердің Отан алдындағы парызы, достық, адалдық туралы ойлары. 
Әдебиет теориясы: лирика туралы түсінікті тереңдету.”  

Оқушыларды өз бетінше жұмыс жасауға, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету 
үшін жоғарыда аталған өлеңдерді оқушыларға алдын ала беріп, сабақ 
үстінде ойларын ортаға салуға, пікірлерімен бөлісіп, оларды салыстырып, 
дұрыс қорытындылар жасауға баулуға болады. Өздігінен іздену барысын-
да оқушылар түсініп оқуға үйренеді, сөйлеуін, сөздік қорларын дамытады, 
тіл байлығын, байланыстыра сөйлеу қабілеттерін арттырады. Пікір алма-
су, пікір таластыру барысында қосымша мәліметтер іздестіреді, танымдық 
қабілеттері дамиды, ойлану нәтижесінде өз ойын тиянақтайды, оны дәлелді 
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түрде жеткізеді, басқалардың пікірін сыйлап, онымен санасады, бірнеше 
ойды салыстырады, талдайды. Бұл жұмысты оқушыларды топқа бөлу арқылы 
ұйымдастырған тиімді болады. 

Сабақта   оқушы  өз  жұмысының  бағасын  алуы  аса  қажет,  себебі 
бағалау – оқу мен оқытуды жақсартудың аса маңызды факторы. Бағалау 
оқушының алдағы уақытта жемісті еңбек етуіне оң ықпалын тигізуі керек.  
Ол үшін алдын ала бағалау критерийін дайындап, онымен оқушыларды 
таныстырған жөн. Бағалау формативті, яғни қанаттандыру немесе оқушының 
көңіл күйін бұзбайтындай ескерту, бағыттау сипатында болуы мүмкін. 
Тақырып аяқталғанда жиынтық бағалау өткізіледі. Айта кететін бір мәселе: 
сабақта оқушының тек жұмыс нәтижесі бағалануы керек, оның жекебасын 
мақтауға немесе сынауға болмайды.
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емлекет басшысы  Қазақстан халқына  арнаған 
«Нұрлы жол – болашаққа  бастар жол» Жолда-

МҰҒАЛІМ  ЖАҢАШЫЛ
ҮРДІСТЕРГЕ  БЕЙІМ  БОЛУЫ  ТИІС

Әсемкүл  АСАНОВА,
С.Бекбосынов  атындағы  №70  
жалпы  орта білім беретін  
мектептің химия пәні мұғалімі

М
уында «Біздің білім беру, денсаулық  сақтау, ауыл 

шаруашылығы бағдарламаларымыз  жалғаса береді. Біз Жалпыұлттық  
идея  мыз – Мәңгілік елді басты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің  даму даңғылын 
Нұрлы жолға айналдырайық. Қажырлы еңбекті қажет ететін, келешегі ке-
мел Нұрлы жолда бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер төгуіміз керек» деген 
болатын.

Болашақтың  бүгіннен  де нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын 
алға апаратын құдіретті күш тек білімде ғана. Қай ел болсын, өсіп-өркендеуі, 
әлемде өзіндік  орнын алуы сол  мемлекеттің біліміне, білім  сапасына бай-
ланысты екенін ел Президенті Н.Ә. Назарбаевтың  жыл сайынғы  халыққа 
Жолдауында ерекше айтылуы да сондықтан.

XXI ғасыр – білім ғасыры. «XXI ғасырда білімді дамыта алмаған мемле-
кет тоқырауға ұшырайтыны сөзсіз... Барлық  нәрсе мектептен басталады» 
деген Елбасы  сөзінде үлкен мән жатыр. Сондықтан бүгінгі таңда функцио-
налды сауатты, ізденімпаз, алғыр ойлы, білімпаз оқушыны тәрбиелеу – әрбір 
мұғалімге үлкен сын.

Білімнің іргетасын қалайтын, ғылым негіздері мен танымдық 
қызығушылығы, жеке-дара шығармашылық жұмысқа деген  дағдылары 
қалыптасатын  мектептің білім беру саласындағы рөлі зор. Соған байланыс-
ты оқу-тәрбие үрдісін жақсартып, оқытуда жаңа педагогикалық  технология-
ларды кеңінен қолдана отырып білімді терең игерудің жолдарын, әр пәннің 
ғылыми  негіздерін  меңгеру мәселелерін, оқушының ойлау қабілеті мен 
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шығармашылық  әрекетін дамыту сияқты ұтымды  түрлеріне сүйенгеніміз 
жөн. Ондай істерді атқарғанда жалаң еліктеуді болдырмас үшін дәстүрлі 
тәжірибелерімізбен бірге әлемдік игі мұраларды сәйкестендіріп қолдансақ, 
оқу-тәрбие үрдісін бүгінгі күннің  талаптарына сәйкес жүргізер едік.

Чарльз Дарвиннің "Ең күшті,  ең ақылды емес, болып жатқан өзгеріс-
терден қалыс қалмайтындар ғана өміршең болады" деген сөзі мұғалімдерді 
жаңа бағытта  жұмыс жасауын, қазіргі уақытта түрлі ақпараттың көптігі 
ұстаздың ізденуін, өз білімін жетілдіруін талап етіп отырғандай. Егер мұғалім 
өз ісіне немқұрайлылықпен қарайтын болса, өз пәні бойынша біліміне, өзіне 
педагогикалық дағды қалыптастырмаса, әдістемесіне өзгерістер енгізбесе, 
«дәстүрлі, «бір сарынды» сабақтардан бала жалығады. Ендеше әрбір 
мұғалімдік мамандықты таңдаған  адам күнін текке өткізбей, тынбай ізденіп, 
инновациялық  әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалануы керек. Өйткені, қазіргі 
заман әр  адамнан өзгерісті талап етіп отыр. Өзгеріс – үздіксіз ізденіс пен 
еңбектің арқасында келетін туынды. Сондықтан болашақ  ұрпақ тәрбиесі мен 
білім алуында олардың жадына сіңіретін үш  факторды қалыптастыруымыз 
қажет. 

1. Мен осы уақытқа дейін қандай өзгеріс жасай алдым. 
2. Мен бүгін қандай өзгеріс жасап жатырмын. 
3. Мен болашақта қандай өзгеріс жасай аламын және оған қалай қол 

жеткізуге болады? 
Қазақстан Республикасының жаңа педагогикалық білім беру 

тұжырымдамасында «Жаңа формация мұғалімі – кәсіби дағды мен 
педагогикалық  дарыны  қалыптасқан, жаңалыққа құмар, рухани дүниесі бай, 
шығармашылықпен  жұмыс  істейтін жеке тұлға», –  деп  көрсетілгендей,  
ол  –  ізгілігі  мол, әр іске жаңашылдықпен, үлкен ізденіспен зерттеуші ретінде 
қарайтын, ақпараттық технологияны толық меңгерген,  коммуникативті, бір 
сөзбен айтқанда, толыққанды құзырлы адам. Яғни жаңа формация мұғалімі 
дегеніміз – қолына уақыт пен кеңістіктің байланысын ұстаған алып, барлық 
күрделі нәрсені қарапайым тілмен жеткізе білетін данагөй, жалынды сөздері 
мен жастарды ерлікке жетелейтін шешен, дүниенің жанды сұлулығын 
көрсететін суретші,  жан дүниесінің бүкіл болмысын көре білетін білікті 
адам.

Қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдына өсіп келе жатқан жеке 
тұлғаны субъект ретінде жан-жақты дамыту мәселесін қойып отыр. Қазіргі 
оқушы шыдамды, тапқыр, дарынды, белсенді, ізденімпаз, талапты, өз ал-
дына мақсат  қоя білетін зияткер болуы шарт. Осындай жеке тұлғаны субъ-
ект ретінде дамытып, қалыптастыру керек. Білімге деген құштарлық адам 
бойындағы ерекше қасиеттер: шексіз қиял мен ой еркіндігіне алып келеді. 
Сонда ғана оқушы  ғылымды дамыта алатын ізденімпаз, шығармашыл 
тұлғаға айналады. Оқушының бойында қызығушылықты ояту көпшілік 
жағдайда мұғалімнің сабақ беру шеберлігіне  байланысты  болады.  Сондық-
тан  «Мектеп жұмысы  мен  оқушы  жетістіктерін өрістетудегі негізгі 
тұлға – мұғалім», – деп  Стронг айтқандай, ұстаздық білімділікпен қоса 
ізденімпаздықты, дарындылықты, ұйымдастырушылықты, т.б. көптеген 
құндылықтарды талап ететін маман иесі. Шығармашылық қабілет баланың 
табиғатында болуы мүмкін. Біздің міндетіміз – оқушының бойында жасы-
рынып жатқан мүмкіндіктерді ашып көрсету. Оқушылардың сабақ үлгерімін 
жақсарту үшін мұғалім сынып оқушылары алдындағы кедергілерді анықтауы 
қажет. Ол кедергілерді жою тек қана сабақ беруші мұғалімдердің ғана 
емес, жалпы мектептегі әкімшілік қызметкерлері мен ата-аналардың біріге 
ақылдасып жасайтын жұмыстарының нәтижесінде жемісті болмақ.

Болашақ ұрпаққа әлемдік деңгейде білім беру мақсатына орай білім 
мазмұнына жаңаша қарау – басты міндеттердің бірі. Әдіс-тәсілдерді жаңа 
сабақтың мазмұнына  қарай икемдеп, екшеп, електен өткізген дұрыс. Бір 
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сабақта бірнеше әдіс-тәсілді қатар қолдану мұғалімнің шеберлігіне байланыс-
ты дүние. Дегенмен, қазақта "екі кеменің басын ұстаған суға кетеді" деген 
сөз бар. Сондықтан жаңа әдіс-тәсілдерді енгізуде өте жауапкершілікпен 
қарағанымыз жөн.

Қазіргі білім беру ісінің басты шарттарының бірі – оқушының өзіне 
керекті мәліметті өзі іздеп табуы. Сондықтан  біз өз сабақтарымызда 
мүмкіндігінше оқушыларды өз беттерімен ақпараттар іздеуге, қосымша мате-
риалдарды ақпараттық-коммуникациялық технологиялар көмегімен анықтай 
алуға үйретеміз. Өз мамандығын шын сүйетін, өзі оқытатын пәнін жақсы 
көретін  мұғалім әрбір сабағын ерекше дайындықпен және үнемі ізденіс 
үстінде жүргізеді.

Мұғалімнің сабаққа дайындалуы – аса жауапты іс. Мұғалім өзі 
оқытатын пәнді қанша жақсы білгенімен, егер ол сабақтар жүйесі  жөнінде 
тыңғылықты жұмыс істемесе және әр сабаққа жеке даярланып отырмаса,  
сабақ оқытуында ол ірі кемшіліктерге кездеспек. Бұл педагогтік өтілі  көп  
мұғалімдерге де қатысты. Әрбір мұғалімнің сабаққа дайындалуы жөніндегі 
талап педагогикалық үрдістің күрделігінен туады. Соған сәйкес мұғалімнің 
сабаққа  әзірленуі барысында төмендегідей сұраққа жауап іздеуі керек. 

1. Сабақтың мақсаты қандай? Күтілетін нәтиже қандай?  
2. Сабақтың мақсатына жетудегі оқушы және мұғалімнің табысы қандай, 

жетіспеушілігі не болды, оның себептері неде? 
3. Сабақ кезінде білімнің қалыптасу деңгейін анықтау (материалдың 

логикалық байланысы, ғылымилығы, ақпараттық берілуі, қиыншылықтар, 
стандарттан тысқары ойлар). 

4. Менің сабағым оқушыма жаңадан не бере алды? 
5. Сабағым қаншалықты деңгейде оқушылардың темпераментіне сәйкес 

келді? Алға қойған мақсаттарына   жетуде қаншалықты тиімді болды? 
6. Оқушыларды бағалау деңгейін қалай жүзеге асыра аламын? Мұнда 

кейбір оқушылар неге сөйлемей қалды, ал керісінше неге кейбірі сөйлей 
береді, бұлардың себебі не?. 

7. Сабақтың өту екпіні қалай жүрді, ол барлық оқушының қызығушылығын 
тудыра алды ма? Іс-әрекеттің үйлесімділігі қаншалықты нәтижелі шықты, 
оқу ақпаратын (материал) қандай деңгейде ұйымдастыра алдым? 

8. Оқушылар алған білімдерін  өмірде пайдалана ала ма? 
9. Үй тапсырмасына нені беруге болады және оны қалай орындау керек?
«Әрбір бала – данышпан» деген қағидаға мән берсек, оқушылардың 

жарқырап көрінуі үшін олардың бойындағы қабілеттерін ашу және оларға 
бағыт-бағдар беруде мұғалімге артылар жүк аз емес. Ой жоқ жерде жүйелі 
сөйлеу мүмкін емес. Ол үшін балалардың ойлау қабілеттерін дамыта отырып 
сөйлеу тілін жетілдіруге  жол ашу керек.

Мұғалімдер  оқушыларының оқуға деген ынтасын қалай арттыра алады. 
Ол үшін: 

– жартылай таңдау жасауға ерік беру керек; 
– мектеп оқушысының оқу үрдісінде негізгі көңіл күйі болуы тиіс; 
– оқыту барысында балалардың қажеттіліктерін, қызығушылықтары 

мен ұмтылыстарын ескеру керек, т.б. 
Оқытудағы ең мықты ынталандыру – «Қолыңнан келеді!» деген сөз.  

Бұлайша ынталандыру болмаса, оқытуда мән қалмайды. Баланы өзіне не 
түсініксіз екенін  түсінуге үйрету керек. Бір үлкен тапсырманы бала өзі орын-
дай алатын бірнеше кішкентай тапсырмаға бөліп тастау керек. Бала қандай да 
бір іс-әрекетте шеберлікке жетсе, оның ішкі ынтасы арта түседі.

Баланың өз-өзіне, өз күшіне деген сенімінің артуы оның ішкі ынтасының 
күшеюіне ықпал етеді. Оның жетістіктерін бағалау оқытуды жалғастыруға 
көмектеседі. Мысалы, қол жеткізген табыстары дербес болуына ықпал етуі 
мүмкін. 
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Сәтсіздік үшін жазалаудың керегі жоқ, сәтсіздіктің өзі – жаза. Үрей мен 
қысылу оқыту үрдісін қиындата түседі. Сәтсіздіктер ынтаны азайтады. 

Мектеп оқушылары үшін мұғалім тұлғасының өзі маңызды. Мәселен, 
қызықсыз материалдың өзін сүйікті мұғалімі түсіндірсе, бала жақсы 
меңгереді. Ол үшін  мұғалім оқу материалының мазмұнын қызықты етіп, 
дұрыс ұсына білуі  керек  және  оқытудың  әдістері  мен  тәсілдерін өзгертіп 
отыруы  қажет. Тіпті мүмкіндігінше сабақта әр оқушыға жиірек қарап, «кері» 
байланыс орнатып, түсінбегенін түсіндіріп, қате түсінгенін түзетіп отырса 
құба-құп. 

Оқушыға бір жауабы үшін емес, бірнеше (сабақтың түрлі кезеңдерінде) 
жауабы үшін баға қойған жөн. Ең бастысы, баланың танымдық қабілетіне 
негіз болатын қасиеттерін: реакциясының шапшаңдығы, жадының барлық 
түрлері, қиялдай білуі, т.б. үнемі әрі мақсатты түрде дамытып отырған аб-
зал. Әр мұғалімнің басты міндеті – жай үйретіп қана қоймай, өз пәні арқылы 
баланың ойлау қасиетін дамытып қалыптастыру. 

Ойын – қоршаған ортаға деген қызығушылықты күшейтетін қуатты 
құрал. Ойын кішкентай баланың ғана ісі сияқты көрінеді. Алайда, тәжірибе 
көрсеткендей, ойынмен ынталандыру орта мектеп оқушылары үшін өте 
тиімді.  Баланың түрлі жас ерекшеліктері түрлі ойындарды қажет етеді. Бұл  
адам есейген сайын оның психикасында қалыптасатын жаңа түзілістермен 
байланысты. Жас балалардың ойыны желілі, орта, кішкентай жастағылардың 
ойыны командалық болып келсе, үлкен, орташа жастағылар әрбір әрекетімен 
тұлғасын танытады, ал жоғары сыныптағылар үшін бейтаныс бейнелерді, 
шындықтың қызықты да айрықша үлгілерін ойнатып, қалпына келтіру 
маңызды болып саналады. Әр жастағы бала ойыннан өзіне керегін таба-
ды, тұтастай алғанда ойын әрекеті адам тұлғасының, оның ойлауы мен 
білімдерінің қалыптасуына үлкен ықпал етеді. Ең бастысы, мыналарды еске-
ру шарт:

– оқушылардың бәрінің күші жететін тапсырмаларды орындау 
арқылы табысқа жету жағдайын туғызу, жаңа материалды бұрыннан бар 
білімдерге сүйене отырып үйрету;

– сабақта бір-біріне сенім арту, серіктестік ахуалын орнату, мұғалімнің 
жарқын бейнесі арқылы жағымды көңіл күй қалыптастыру; 

– өз әрекеттеріне, өзгелердің әрекетіне, әрекетінің нәтижелеріне баға 
беру арқылы рефлексияға жетелеу; 

– музыкалық фрагменттерді, ойын және жарыс элементтерін қолдану, 
әзіл-қалжыңға да орын беру арқылы сабақтың қызықты, ерекше болып бас-
талуы; 

– топ болып жұмыс істеуді ұйымдастыру,  бір-бірінің білімін тексерту, 
сұрақтың жауабын бірлесе отырып іздеу, «байқап, қателесіп көру» тәсілі, 
бір-біріне көмек көрсетуі арқылы оқушыларды ұжымдық әрекетке аралас-
тыру; 

– материал ұсынудың ерекше формасы; 
– мәселені ортақтасып отырып шешу, танымдық әңгіме жүргізу, пікір 

жарыстыру, пәндердің маңызды сипаттарын бөліп қарастыру, жіктеу, 
жалпылау, үлгілеу арқылы сабақта серіктестік орнату;

– бағалау, ризашылық білдіру, сөзбен мадақтау, үздік жұмыстардың 
көрмесін ұйымдастыру, тапсырмаларды қиындату арқылы әрекет жасауға 
итермелеу, қамшылау; 

– баланың оқу үрдісіне деген қызығушылығын арттыру ісінде баламен 
байланыс орнату;

– балалардың өз қабілеті мен мүмкіндіктеріне сенуіне жағдай туғызу; 
– жаңа ақпараттық технологияларды қолдану;
– әр баланың тұлғасына құрметпен қарау.
Осы ережелерді басшылыққа ала отырып және  тиімді пайдалана білсек,  
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нұр үстіне нұр. Ендеше Елбасымыздың «Еліміздің ертеңі – бүгінгі жас 
ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры – ұстаздардың қолында» де-
ген сөзін әрдайым естен шығармайық, әріптестер. 
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Резюме
Данная статья помогает учителю достичь определенных результатов в своей педагогиче-

ской деятельности, способствует повышению профессионализма.
Summary

Occupation teacher reguires responsibiliеy for the  future strany.Ved the guality of education 
depends on the economic  and cultural growth of  the Republic  of Kazakhstan.The  purpose  of modern 
education, the development of a fully  developed personality capable to freely navigate in  a turbulent 
flow of life with functional literacy.This article helps the  teacher  to achieve  certain results in their 
educational  activities ,promores professionalism.

Оңтүстік Қазақстан облысы.

аманауи инновациялық экономика жағдайында барлығына үлгеру үшін 
бұрынғылардан бөлек дағдылар қажет. Оқу, жазу, санай білу сияқты 

ӘОЖ (УДК): 37.01

МҰҒАЛІМДЕРДІҢ  КӘСІБИ  БІЛІКТІЛІГІН 
АРТТЫРУ – БАСТЫ  МАҚСАТ

Сәуле  МАТАЕВА,
Роза  СЫЗДЫҚБАЕВА,
Шымкент қаласындағы педагогикалық шеберлік 
орталығының тренерлері

Аннотация. Авторлар мақалада білім саласындағы өзекті мәселелерге тоқталып, 
ХХІ ғасырдың негізгі дағдылары туралы ой қозғайды. Сонымен қатар мұғалімдердің 
кәсіби біліктілігін арттырудағы педагогикалық шеберлік орталығының маңызын 
көрсетеді.

Түйінді сөздер. Педагогикалық шеберлік орталығы, өзекті мәселе, ХХІ ғасыр 
дағдылары, құзыреттілік, деңгейлік курстар, білім беру порталы.

З
базалық дағдыларға қосымша жеке тұлғалық қасиеттер (табандылық, білім 
құмарлық пен бастамашылдық)  мен белгілі құзыреттіліктерге ие болу керек 
(командада жұмыс жасай білу, мәселені шеше білу, креативті болу).

Аталған дағдылар бұрын тек кейбір қызметкерлерде болса,  еңбек 
нарығындағы өзгерістер сол дағдылардың барлық қызметкерлерде болуын 
талап етеді. Барлық елдердің экономикасы креативтілік, инновациялық тех-
нологиялар мен командада жұмыс жасау арқылы дамыған. Білікті мамандар 
қазіргі жағдайда құрылымдалмаған мәселелерді жиі шешуге және  ақпаратты 
тиімді талдауға міндетті. Сонымен қатар технологиялар біздің өмірімізде қол 
еңбегін белсенді ығыстыруда. Осы орайда жұмыс орындарының қысқаруы 
қызметкерлердің қажетті дағдыларды игермегендігіне байланысты болып 
отыр. Жалпы білім беру мекемелерінің бітірушілері мамандық таңдауда 
еңбек нарығының талаптарына сәйкес болуда көптеген қиындықтарға кезде-
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суде. Оның себеп-салдары  бүгінгі  сабақтың сапасын арттыру қажеттілігіне 
алып келеді.  Яғни,  ХХІ ғасыр дағдыларының қаншалықты өзекті екенін 
барлығы – мұғалім, оқушы мен ата-ана түсінуі тиіс. 

Тұлға бойындағы дағдыларды қалыптастыруда мектептің рөлі үлкен. 
Бүгінгі күнге дейін мектепте оқушының  білім, білік және дағдыларын тек 
«білу-түсіну»,  ең жоғарысы – «қолдану»  деңгейіне жеткізе алды.  Сондықтан 
бүгінгі мектептің міндеті – оқушының ойлау деңгейін арттыру арқылы ХХІ 
ғасыр дағдыларын дамыту болып  табылады. Өз кезегінде сол оқушыны 
талапқа сай дамытатын мұғалімді дайындау мәселесі туындайды. Яғни, 
мұғалімдердің біліктілігін арттыру курстарының мазмұны мен форматын 
өзгерту қажеттілігіне тірелеміз.  

Әрине, осындай шәкірттерді тәрбиелейтін кадрларды дайындау – 
ең   қиын  мәселе болып отыр.  Осы орайда  Қазақстан Республикасы 
мұғалімдерінің біліктілігін арттыру курстары туралы 2011–2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік білім беруді дамыту бағдарламасында бірқатар 
өзгерістер енгізілетіні аталған. ҚР Президенті 2012 жылғы Қазақстан 
халқына жолдауында былай деген: «Мұғалімдер біліктілігін арттыруға 
және оларды материалдық ынталандыруға жеке назар аудару қажет. Біз 
озық педагогикалық тәжірибелер негізінде әзірленген педагогтерді қайта 
даярлаудың жаңа үш деңгейлі бағдарламасын енгіздік. Үкіметке таяудағы 5 
жыл ішінде 120 мың мұғалімді біліктілікті арттырудың жаңа бағдарламасы 
бойынша оқытуды қамтамасыз етуді тапсырамын». 

Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы бетбұрысы 
оқушының бойында ХХІ  ғасырда қажетті дағдыларды дамытуға бағыт-
талғаны қуантады. Осындай қиын, қажетті бетбұрыстың «штурвалын»  «На-
зарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ педагогикалық шеберлік орталығы 
ұстап басқаруда. Педагогикалық шеберлік  орталығы 2012 жылдың сәуір айы-
нан  бастап  әр облыс орталығында ашылған филиалдарында деңгейлік курс-
тар өткізуде. Аталған курстардың  үш  деңгейі  бар:  үшінші  деңгей  –  «Тиімді 
оқыту», екінші деңгей – «Мектептегі мұғалімдердің көшбасшысы», бірінші 
деңгей  –  «Педагогикалық қоғамдастықтағы мұғалімдердің көшбасшылығы», –  
деп аталады. Осы уақыт аралығында республика бойынша қырық мыңға жуық 
мұғалім деңгейлік курстан өтті. Курс мазмұны сындарлы оқыту теориясының 
негізінде құрастырылып, білім саласында болып жатқан жаңалықтар мен 
мәселелерді қамтиды. Жоғарыда аталған ХХІ ғасырда қажетті дағдыларды 
дамытуға бағытталған курстар болып табылады. Осы бағдарламамен 
оқытылған мектеп бітіруші негізгі үш бағыттағы дағдыларды игеруі тиіс, 
олар: базалық, құзыреттілік және жеке тұлғалық қасиеттер. Мұнда базалық 
дағдыларға оқу мен жазу, математикалық сауаттылық, жаратылыстану-
ғылыми сауаттылық, ақпараттық сауаттылық, қаржылық сауаттылық, мәдени 
және азаматтық сауаттылық жатады.  Құзыреттілік дағдыларға сыни тұрғыдан 
ойлау, креативтілік, коммуникативтілік, командада жұмыс жасай білу кіреді. 
Жеке тұлғалық қасиеттерге  білім құмарлық, бастамашылдық, табандылық, 
бейімделе білу қабілеті, көшбасшылық, әлеуметтік және мәдени сауаттылық 
жатады.  Аталған үш негізгі дағдылардың дамуы тұлғаны  өмір бойы үздіксіз 
білім алуға үйретеді. 

Педагогикалық шеберлік орталығы курсты бітірген мұғалімдерге үздіксіз 
әдістемелік қолдау жұмысын жүргізуде. Қолдау жұмысы тікелей мектеп-
терде және www.cpm.kz порталы арқылы жүзеге асырылады. Осы портал-
да қазақстандық мұғалімдердің бір-бірімен тәжірибе алмасу аясын кеңейту 
арқылы өздерінің кәсіби қиындықтарын жылдам шешуге мүмкіндігі бар. 

Жоғарыда аталған педагогикалық шеберлік орталығының өткізетін  
біліктілікті арттыру курстары жоғары оқу орындарының оқытушылары 
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мен қалалық (аудандық) білім бөлімдерінің әдіскерлері мен жетекші ма-
мандарын қамтиды. Бұл білім саласындағы өзгерістерді жүзеге асырудағы 
жүйенің біртұтастығының көрсеткіші деуге болады. Қазақстан Республикасы  
мектептеріне  енгізілетін жаңартылған білім мазмұнымен жұмыс жасайтын 
мұғалімдерді даярлауда педагогикалық шеберлік орталығының елеулі үлесін 
атау керек. Педагогикалық шеберлік орталығының Шымкент қаласындағы 
филиалы жұмысына тоқталатын болсақ, филиалды философия ғылымының 
кандидаты, доцент Қалғынбаева Жанар Сақымбекқызы басқарып келеді. Осы 
филиалдың жеткен жетістіктері арқылы басшының жұмысын бағалай ала-
мыз. Атап айтқанда, филиалда 17 халықаралық деңгейде сертификатталған 
тренер жұмыс атқарады. Тренерлер құрамында жоғары білікті мұғалімдер 
мен педагогика, философия және филология ғылымдарының кандидаттары 
бар. 2014 жылдың оқыту сапасының жылдық көрсеткіші бойынша Оңтүстік 
Қазақстан облысы екінші қатарда болып, дәстүрлі республикалық деңгейде 
өткізілетін  «Жылдың ең үздік тренері» байқауында жүлделі үшінші орынды 
(С.Матаева) иеленсе, 2015 жылдың көрсеткіші бойынша облыстар арасын-
да бірінші қатарда болып, байқауда екінші жүлделі  орынды (Д.Әлиасқаров) 
алды. Филиал тренерлері тек жергілікті курстарды ғана емес, сонымен қатар 
Астана, Қызылорда қалаларындағы  курстарда оқыту үрдістеріне тікелей 
қатысып, жетекшілік етеді. 

Филиалдың жетістіктері  ұжымның  ұйымшылдығы мен басшының за-
манауи саясатында жатыр. Осындай командалық жұмыстың негізінде әлі де 
көптеген белестерге жететінімізге сенімдіміз.
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Резюме
В статье рассмотрены актуальные вопросы образования, необходимость изменении в обу-

чении, какими навыками должна обладать личность в ХХІ веке. А также роль Центра педагоги-
ческого мастерства в повышении квалификации педагогических кадров.

Summary
The article deals with topical issues of education, the need for a change in learning what skills 

must have identity in the 21st century.  As well as the role of the Centre of excellence in advanced 
training of teaching staff.

Оңтүстік Қазақстан облысы. 

Өсиетте-насихат

Мұғалімге сөз өз ойын сапыры-
лыстырып айту үшін берілмейді, 
басқаның ойына қозғау салу үшін 
беріледі.

В.О. Ключевский

* * *
Мұғалімге сенім білдірмесе, оқу 

игі жеміс бере алмайды.
Д.И. Менделеев

* * *
Өзін тәрбиелей білмеген өзгені 

де тәрбиелеп оңдырмайды.
Я.Корчак

* * * 
Өзгелерді үйретіп жүріп, өзіміз 

де үйренеміз.
Сенека
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ебат” түсінігі бүгінгі күні оқу үрдісінде кеңінен қолданыс табуда. 
Көбінесе, бұл «тартыс», «дискуссия», «пікірталас» сөздеріне сино-

ӘОЖ (УДК):  378.147

Аннотация. Мақалада  дебат  технологиясын  оқу  үрдісінде қолдану студент-
тердің оқу үлгерімін жоғарылататыны, тұлғалық қасиеттерінде жағымды 
өзгерістер туындататыны, студенттердің тәртібіне әсер етіп, көпшілік алдын-
да еркін сөйлеуге дағдыландыратыны туралы сөз болады. Студенттердің өзіндік 
жұмысына деген ынтасын арттырып, қарым-қатынасқа қажетті іскерліктерді да-
мытатыны, сыни ойлау қабілетін қалыптастыратыны жайлы баяндалады.

Түйінді сөздер. Дебаттар, технология, білім беру технологиясы, пікірталас, де-
бат мүмкіндіктері.  

“Д
ним ретінде қолданылып, ең алдымен, саяси іс-әрекеттерде қолданыс тауып 
отырды. Негізінде, дебаттар тек қана парламенттерде ғана емес, күнделікті 
өмірде де (отбасында, мектепте, жұмыста, демалыста) қолданылады. Себебі, 
адамдар күнделікті тұрмыста өз көзқарастарын түсіндіріп, өз тұжырымының 
дұрыс екендігін дәлелдеп, ойланбастан дебат жүргізеді.

«Дебат» дегеніміз – пікірталас, түрлі ойлар туындататын сұрақ 
төңірегіндегі айтыс-тартыс, оған деген түрлі көзқарастар», –  деп жазылған 
«Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігінде».

Дебат – бұл парасатты ойын, онда екі топ (жақтайтын, даттай-
тын) берілген тақырыпты талқылай отырып берілген тезиске байланыс-
ты өздерінің ұсыныстарын, кері ұсыныстарын дәлелдеп, әділқазылар 
алқасының алдында түсіндіріп, ортаға салады. Өздерінің ұсыныстарымен 
бірге дебатқа қатысушылар әділқазыларға топтың кейсін құрайтын, олардың 
көзқарасын растайтын деректі материалдарды (дәйексөздер, статистикалық 
көрсеткіштер және т.б.) көрсетеді. Дебатқа қатысушылар қарама-қарсы топқа 
сұрақтар қойып, оппоненттердің сұрақтарына жауап береді, сұрақтарды 
оппоненттердің пікір-көзқарастарын түсіну үшін және қарсыласының қатесін 
табу үшін қолдануға болады. Екі топты тыңдап болғаннан кейін әділқазылар 
дебаттағы топтардың ішінен өз көзқарастарын дәлелдеп, дәйекті деректеме-
лер арқылы көрсете білген мықты топты анықтау үшін салыстырмалы талдау 
жасап, хаттама толтырады. Ойынға әр топтан үш-үштен ойыншы қатысады, 
алайда дебаттың түріне байланысты қатысушылар саны артуы мүмкін. 
Талқыланатын әр сұрақтың алдында уақыт өлшемі (регламент) белгіленеді 
және осы уақытты есептеп тұратын тайм-кипер сайланады.

Әр топқа ойын барысында сөз алар алдында дайындыққа 8 минут уақыт 
беріледі.Тайм-кипер топ спикерлерін уақыт аяқталардан 1-2 минут бұрын ха-
бардар етіп отырады.

Кез келген дебаттағы алғашқы қадам – ол тақырып таңдау. Ең алдымен, 
қатысушылардың қызығушылығын тудыратын тақырып (саяси, дәлелді, 
құнды) қарастырылып, оның мазмұнды тұрғыда дұрыс құрылуы өте маңызды. 

Талдау барысында қатысушылардың көптеген іскерліктері қалыптасады: 
сыни ойлау іскерлігі; маңызды мәселені таба білу іскерлігі; маңызды 

Педагогика ғылымы: зерттеулер

ДЕБАТ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ОҚУ 
ҮРДІСІНДЕ ҚОЛДАНУ 

Гүлжазира  САРҚАНБАЕВА,
Абылай  хан  атындағы  Қазақ  халықаралық 
қатынастар  және  әлем  тілдері 
университетінің  магистрі
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мәселені анықтап, оны бөлшектей білу іскерлігі; себеп-салдарын бағалап, 
мүмкіншіліктерін анықтау іскерлігі; шешім қабылдап, қорытынды шығару 
іскерлігі; деректер мен ойларды анықтау іскерлігі; мәселені нәтижелі шеше 
білу іскерлігі; дәлелдерді бағалай білу іскерлігі; өзінің ойлау қабілетін 
бағалай білу іскерлігі; топта жұмыс істеу іскерлігі.

Дебат – өзінің ежелден дәстүрлері қалыптасқан әртүрлі тақырыптарды 
қамтитын ресми пікірталас. Екі топ өзінің ойларын, қарсы ойларын ортаға тас-
тап, әділқазылар алқасының алдында өз ойларының дұрыстығын дәлелдеп, 
өздерінің шешендік өнерлерін көрсетуі тиіс. Дебатты жүргізу техникасы 
дебатқа қатысушылардың ойын ұшқырлап, тілін байытып, коммуникативтік 
дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Тиімді келіссөз жүргізе білу, 
пікірталастыра білу – лингвистикалық, интеллектуалдық әрі әлеуметтік 
дағдыларды қалыптастыру болып табылады.

Дебат барысында қатысушының логикалық ойлау қабілеті, өз ойын ау-
ызша еркін жеткізе білу дағдысы, түрлі пікір-көзқарастарды төзімділікпен, 
шыдамдылықпен тыңдай білу дағдысы қалыптасады, өзіне деген сенімділігі, 
топта жұмыс істеу, тығырықтан шығарда ойлана білу қабілеті, көпшіліктің 
алдында сөйлеу мәдениеті дамиды. 

Дебат арқылы дамитын дағдылардың ең маңыздысы, ол – сыни ойлау. 
Сыни ойлауды дамыта отырып дебатқа қатысушылар қарама-қарсы топтың 
басым және әлсіз жақтарын анықтап алады және өздерін солардың орнына 
қоя алады, өз білім деңгейін бағалай біледі, өзінің өзекті ойларын айтуға 
дағдыланады, көпшілік алдында сенімді сөйлеуге, қорқынышты сезімнен 
арылуға үйренеді, өз пікірін талқыға саларда қай сөзді қалай айту керектігін 
үйренеді, бағалаудың мүмкіншіліктерін, ойдың бағытталған құндылықтарын 
біледі, мәселені шешу барысында қажетті дегеннің бәрін қолдануға және 
ойын өрбітуде деректі материалдарды пайдалануға үйренеді, қарама-
қайшылықтарды таба білуге, іс-әрекетті, тұжырымдарды, ойларды бағалай 
білуге дағдыланады. 

Дебат өзінің қатысушыларына қоғам өміріне араласуға, жетекші 
ретінде сөйлеуге, өзінің білімін кеңейтуге, қабілеттерін дамытуға, өзіне 
жауапкершілік алуға, заманауи мәселелерді зерттеп талдауға, негізгі білімді 
меңгеріп, жоғары жетістіктерге жетуге, сыни көзқарастарды қабылдауға, 
өзіне деген сенімділігін арттыруға көмектеседі.

Білім  беретін  жаңа  педагогикалық дебат  технологиясы мына-
дай қағидаларға   сүйенеді:  жалпылық, ортақтық,  оқу  үрдісінің демо-
кратиялылығы,  білім  алуға   деген   тұлғалық   бағыттылық,  білім  алушы-
лардың өзін-өзі  қалыптастыруына  деген  бағыт-бағдар,  білім ала білу. Бұл  
технология  – нағыз педагогикалық технология, себебі, мұнда білім алушының 
қабілеттері  дамиды, іскерліктері мен тұлғалық  қасиеттері  қалыптасады, ал 
оқытушы  бұл  үрдісте  жетекшілік  рөл  атқарады. 

Дебат барысында студенттер оқу-ізденіс іс-әрекеттерін дамытады, оқу 
іс-әрекеті арқылы мақсатты тәрбиелеу қарым-қатынасы орнығады, білім 
алушылардың топтағы ерекшеліктері қалыптасады, тақырып бойынша 
өздігінен жаңалықтар, жаңа деректер іздестіру барысында оқытушы мен сту-
дент арасындағы диалогтік қарым-қатынас дамиды.

Дебат технологиясының кейбір мүмкіндіктерін сабақтың бір бөлшегі 
ретінде қолдану білім берудің өзектілігін, жүйелілігін негіздейді және 
тақырыпты бекітуде, студенттердің өзіндік жұмысын қабылдауда таптырмай-
тын әдіс.

Дебатты қолдану барысында студенттер өздігінен сұрақ қою, шешілетін 
мәселенің өзге тұстарын байқау, айтылатын сөздің мақсатын анықтау, 
берілген жағдаят пен аудиторияға байланысты үйлесімді дәлелдемелер таба 
білу, баяндама құру, мәтінмен жұмыс істеудің мақсатын және ақпарат жинау 
мен талдауды анықтау, әртүрлі мәтіндерді оқығанда негізгі ойды анықтай алу 
және т.б. іскерлік қасиеттерін дамытады. 
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Ойды  тұжырымдай  айтқанда,  заманауи  тұлға  тек  білімді  игеру-
мен ғана  шектелмей, сол  меңгерген  білімді  өзгелерге  дәлелдей  білу  
қабілеттеріне ие болуы тиіс. Дебат – білім беруді дамытудағы таптырмас 
қазына. В.М. Монаховтың  сөзімен айтқанда, дебат  «оқу үрдісін  оқушылар 
мен  оқытушылар  үшін  сөзсіз  қамтамасыз  етуді  ұйымдастыру  мен  
өткізу, жобалау барысында біріккен педагогикалық іс-әрекет».

Бұл анықтама дебатты білім беретін және педагогикалық технология 
ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Дебат технологиясын қолдану оқу 
үлгерімін жоғарылатады, тұлғалық қасиеттердің жағымды өзгерістерін 
туындатады және студенттердің тәртібіне әсер етеді. Сабақ барысында 
тыңдаушының жауабы жан-жақтылығымен, терең талданумен ерекшеленеді. 
Үй тапсырмасын орындауда шығармашылық тәсіл айқын байқалады. 
Нәтижесінде осының бәрі тыңдаушының тақырыпты терең түсінгендігінің 
айғағы деуге болады. Көпшілік алдында сөйлегенде студенттер өздерін 
сенімді сезінеді. Дебат технологиясы жетекшілік қабілеттерін ашуға та-
лаптандырады. Дебат технологиясының тағы бір ерекшелігі, ол студенттің 
өзіндік жұмысына деген ынтасын арттырады, қарым-қатынасқа қажетті 
іскерліктерді дамытып, сыни ойлауын қалыптастырады. 
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Резюме

Дебаты являются средством, адекватным компетентностному подходу в образовании. В 
отличие от других средств, дебаты требуют включения всего комплекса способностей и умений 
сразу, поскольку игровая основа дебатов не позволяет участникам использовать при принятии 
решений готовые алгоритмы и вынуждает действовать быстро, находить эффективные спо-
собы решения проблем в ситуации неопределенности.

Summary
Debates are the means comparable to competency building approach in education. As against 

other tools, they require the inclusion of the whole complex of abilities and skills at once, as the playing 
basis of the debate does not allow participants to use in decisions completed algorithms and ready 
forces to act quickly to find effective ways to solve problems in a situation of uncertainty. 

Алматы қаласы.

дамзат өркениетінің дамуында әр ғасырдың алар орны өзгеше, әрісін 
айтсақ, тарих қатпарындағы тас ғасыры, қола дәуірі, от қаруының пай-

ӘОЖ (УДК): 373,5,091,212,2:004(574)

МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯСЫН 
ПАЙДАЛАНУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 

Гүлдина  КАМАЛОВА, 
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің доценті, 
Ерғалым  ӘМІРБЕК,
университет магистранты

Аннотация. Мақалада технология ұғымы және оның адамзат өркениетінде 
болған әсері, білім беру барысында қолданылатын мультимедиа технологиясы және 
оның ерекшеліктері, сонымен қоса мультимедиа технологиясын сабақ барысында 
қолдануда оқытушыға қойылатын негізгі талаптар баян етіледі.

Түйінді сөздер. Ақпарат, технология, мультимедиа технологиясы.

А
да болуы, т.б. сансыз тапқырлықтардың адамзат өркениетіне қосқан үлесі 
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орасан. Ең алғаш жылқыны қолға үйреткен көшпенді бабаларымыз Азия, 
Еуропа құрлығын ат тұяғымен таптаса, бағдар сілтегіш компасты қолдана 
білген испан, португал жаһангездері Америка құрлығын байқап територия-
сын кеңейтті. Мұндай мысалдарды іздесек, айтып тауысқысыз. Бірақ, мұнда 
бәріне арқау болған ерекшелік, ол – технология. Кім бірінші болып жаңалық 
жаратса, жаңа техналогияны пайдаланса сол жеңіске бірінші болып жететінін 
дәлелдеп береді.

Технология грек тілінде  “techno” – өнер, шебер, білгір және “logos” – 
ілім, ғылым мағынасын береді. Күнделікті тұрмысымыз технологиядан ай-
рыла алмайды. Өндіріс орындары, білім беру мекемелері, жеке тұлғалар, 
бәрі де технологиямен тығыз байланысып жатады. Біз өмір сүріп жатқан ХХІ 
ғасыр –  ақпарат ғасыры екені бәрімізге аян. Оған интернет желісінің жалпы-
ласуы, мобилды технологиялардың тұрмысымызға ендеп енуі соның айқын 
дәлелі бола алады. Ендеше осы ақпарат ғасырында өзгелерден оза шауып, 
мемлекетімізді дамыту үшін не істеуіміз қажет?  “Ел болам десең, бесігіңді 
түзе” деген дана мақалымыз бар. Сол үшін бала тәрбиесі, білім беру мәселесі 
ерекше орында болуы тиіс. “Не ексең, соны орасың” дегендей, ертеңгі 
қоғамның негізгі буыны – жастар. Сол себепті  білім беруде заманымыздың 
озық үлгідегі технологияларын пайдалану өте маңызды. Осы арқылы өскелең 
ұрпақтың жаңаша технологиялармен көз аясын кеңейтіп, дамыған елдердің 
табысты тәжірибелерін тиімді  қолданып, жастарымызды жаңашылдыққа, 
жаңа өркениетке баулуымыз қажет. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың бастауы-
мен жасалған “Болашақ” бағдарламасы осының бір дәлелі.

Бүгінгі  таңда  Елбасының  сындарлы  саясатының  арқасында бүкіл 
мектеп компьютермен қамтамасыз етілді. Компьютер оқушы үшін әлемді 
танудың табиғи құралы болып табылады. Бүкіл дүниежүзілік білім әлеміне 
кіру мақсатында қазіргі кезде Қазақстанда білімнің жаңа жүйесі қалыптасып 
келеді. Бұл үрдіс педагогика теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіне нақты 
өзгерістер енгізумен қатар жүргізіледі. Елімізде болып жатқан түрлі бағыттағы 
өзгерістер білім беру қызметіне жаңаша қарауды, қол жеткен табыстарды сын 
көзбен бағалай отырып саралауды, жастардың шығармашылық әлеуетін да-
мытуды, мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды талап етеді.

Тәуелсіз  мемлекетіміз әлем кеңістігінде өркениетті ел ретінде танылып, 
экономиканы өркендетті,  білімі мен ғылымы, өнері мен мәдениеті дамып 
жетіліп, халықтың әлеуметтік жағдайы дүние жүзі мемлекеттерімен теңесуі 
үшін ел мүддесі жолында аянбай тер төгіп, мағыналы да маңызды жұмыстар 
атқарылып жатыр.

Қазіргі кездегі білім беру орындарында кең қолданыста болып отырған 
технологиялардың бірі – мультимедиа технологиясы. «Мультимедиа» 
(multimedia) сөзі ағылшын тілінің екі сөзінен құралған:  «көп және  дәнекер, 
әдіс, орта, байланыстың әсері». Яғни.  мультимедиа терминін формалды 
түрде «әсер етудің көп әдістері» деп аударуға болады.

Мультимедиа технологиясының мүмкіндіктері мыналар: 
– бір құрылғыда үлкен көлемді әртүрлі ақпаратты сақтау мүмкіндігі; 
– көріністің сапасын өзгертпей, көріністі немесе оның маңызды фраг-

ментін экранда үлкейту мүмкіндігі. Бұл, әсіресе, өнер туындысы мен уникал-
ды тарихи құжат тұсаукесеріне өте маңызды; 

– көріністерді  салыстыру  және  оны  әртүрлі  бағдарламалық  құрал-
дармен ғылыми-зерттеу және танымдық мақсатында өңдеу мүмкіндігі;

– анықтамалық немесе кез келген басқа түсініктемелік (соның ішінде 
визуалды) ақпаратты (гипермәтін және гипермедиа технологиясы) тез ара-
да алуды орындайтын мәтіндік немесе визуалдық материалдағы 10 бейнені 
таңдап алу мүмкіндігі;
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– статикалық немесе динамикалық визуалды қатарға сәйкес келетін 
үздіксіз музыкалық немесе кез келген басқа аудиосүйемелдеуді жүзеге асыру 
мүмкіндігі;

– фильмдерден бейнефрагменттерді, бейнежазбалар және тағы 
басқалар, «стоп-кадр» функциясын, кадрлық «парақтау» бейнежазбасын 
қолдану мүмкіндігі;

– дискке дерек қорының мазмұнын, көріністі, анимацияны өңдеу кешенін 
және т.б. қосу мүмкіндігі (мысалы, графикалық анимациялық картина ком-
позициясы туралы әңгімені сүйемелдеу);

– жаһандық Internet желісіне қосылу мүмкіндігі;
– әртүрлі қосымшалармен жұмыс жасау мүмкіндігі (мәтіндік, гра-

фикалық, дыбыстық редакторлармен және картографиялық ақпаратпен);
– ақпараттық өнімде көрсетілетін жеке «галерея» (таңдау) құру 

мүмкіндігі; 
– «өткен жолды есте сақтау» және қызыққан экранды «бетке» «за-

кладка» құру мүмкіндігі;
– автоматты түрде өнімнің барлық мазмұнын көру (слайд-шоу) немесе 

өнім бойынша анимацияланған және дыбысталған «жол көрсетуші гидті»    
(сөйлейтін және көрсететін қолданушы нұсқамасы) құру мүмкіндігі;

– өнім құрамына ақпараттық құрамнан тұратын ойын компоненттерін 
қосу;

– ақпарат бойынша «еркін» жаңарту және басты менюге шығу 
(іріленген мазмұн) мүмкіндігі, толық кіріспеге немесе бағдарламадан кез кел-
ген өнім нүктесіне дейін.

Сабақ барысында мультимедиа технологиясын пайдалану үшін мына 
жайттар жүзеге асуы тиіс.

1. Мұғалім «өзі пайдалана алуы» қажет. Қазіргі кездегі білім беру сапа-
сы заманауи білім беру технологияларының сабақ барысында қолданылуы 
мұғаліммен тығыз байланысты. 

Мультимедиа технологиясын көмекші құрал ретінде сабақ беру-
де пайдалану мұғалімнің бірден-бір ақпарат көзі емес, ол ақпаратты 
ұйымдастырушы, оқушының білім алуындағы көмекшісі болып табылады. 
Қазіргі ақпараттандыру ғасырында мұғалімде жаңа идея, жаңа көзқарас, 
жаңаша білім және жаңа қабілет болуы қажет. Бұрынғыдай бормен қара 
тақтаға сүйену заман талабынан қалды. Сондықтан әрбір мұғалім жаңа тех-
нологияларды жатық игеруі тиіс. 

2. Мұғалім үйрену арқылы пайдалануды білуі керек.Мұндағы айты-
латын проблема, көбінесе, мектеп оқушыларына білім беруде кездеседі. 
Мектеп оқушылары жас ерекшелігіне, психологиясына, білім өрісіне бай-
ланысты нақты көрген құбылыстарды, оқиғаларды жақсы қабылдайды. 
Сол себепті мультимедиа технологиясының артықшылықтарын пайдалана 
отырып оқушыларға терең әрі әсерлі және қызықты білімдерді беруге бо-
лады. Осы арқылы оқушыларды оқудан жалығу психологиясынан арыл-
тып, олардың көңіл күйіне серпіліс жасап, білімге қызығуларын арттыруға 
мүмкіндік туады. Мұндай оқыту тәсілі уақыт және кеңістіктің адам мен адам 
арасындағы пікір алмасуына кедергілерді жояды. Сол арқылы адамдарды кез 
келген уақытта кез келген орында басқалармен қос бағытты пікір алмасуына 
мүмкіндік береді.

3. Мұғалім дәл қажетті орынға қолдануы керек. Қазіргі заманғы білім 
беруде ақпараттық технология басқа да білімдерді құрушылардың бірі бо-
лып табылады. Ол басқа сабақ пәндерін оқытуда ақпараттық технология-
мен бірлестіру арқылы сабақ мақсатын толықтай орындауға мүмкіндік 
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береді. Бірақ, ақпараттық технологияларды қолданар алдында мұғалім оқу 
пәнінің қажеттілігін ақпараттық технология арқылы қандай ерекшелігін 
көрнектілендіруге болатынын ойластыруы қажет.

4. Мұғалімнің оқу психологиясын меңгеруі. Оқушының білім алуға 
қызығушылығына  әсер етіп, оның өз бетімен үйренуін қалыптастыруы ке-
рек.

Мектеп оқушыларының жас ерекшелігі, мінез-құлқы, психикалық 
күйіне байланысты, көбінесе, жаңаша заттар, жаңалықтар олардың назарын 
өзіне тартады. Психология ғылымында дәлелденгеніндей, білім алу әрекеті 
адаммен оның көңіл күйіне тығыз байланысты. Мультимедиа технология-
сы көрнекті, өзіне баурағыш және оқушының назарын өзіне тартуда оның 
ерекше әсері бар. Осы негізде оқушының білімге қызығушылығы артып, 
логикалық ойлауы күшейеді.   Мультимедиа  технологиясын орынды пайда-
лану өте-мөте пайдалы. 
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Резюме
В статье расскрывается про понятий о технологий и его влияние на человечество. Муль-

тимедические технологий  которые в данное время используется для изучение и его отличие. 
Основные условия для детей в использование мультимедических технологий в учебном процесс.

Summary
This article about concepts of technology and its vmiyanie humanity . Multimedicheskie 

technologies that are currently used to study and contrast . Basic conditions for the use of children in 
multimedicheskih technologies in educational process.

ақал-мәтелдер мен нақыл сөздер – халықтың ғасырлар бойы жиып- 
терген қымбат қазынасы. Күнделікті тұрмыс-тіршілікке қажет 

ӘОЖ (УДК): 378.091. 33:8.2.0 

МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ
ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ  ОРНЫ 

Қарлығаш  МОЛДАБАЕВА,
Алматы  энергетика  және  байланыс 
университетінің  аға  оқытушысы

Аннотация. Мақалада мәдениетаралық қатысымды қалыптастыруда мақал-
мәтелдер мен фразеологизмдердің рөлі баяндалады.

Түйінді сөздер. Мақал-мәтелдер, дастан, қисса, жаhандық (концептуалды) әлем 
бейнесі, этнос.

М
философиялық ой-тұжырымдардың келешек ұрпаққа бағыт-бағдар беретін, 
мәдениетімізді, тарихымызды уағыздайтын  мәні зор сөздер екені даусыз. 

Бүгінгі таңда  шетел тілін оқытудағы негізгі мәселе: студенттерге шетел 
тілін  жан-жақты меңгерту, сөздік қорын байыту және өзі оқып жүрген ше-
тел тілінің мақал-мәтелдерін, фразеологизмдерін қолдануға дағдыландыру, 
оларды күнделікті қолдануына мүмкіндіктер тудыру. Сонау ата заманнан 
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ғасырлар бойы халықтың өзiмен бiрге жасалып, екшелiп, ұрпақтан ұрпаққа 
мұра болып келе  жатқан ауыз әдебиетiнiң бай саласының бiрi – мақал-
мәтелдер. “Мақал-мәтел – сөз мәйегі”, “Мақал – сөздің мұнарасы”, – деп 
қазақ халқы ауыз әдебиетінің асыл жанрына өте жоғарғы баға берген. Ауыз 
әдебиетіндегі шағын жанрлардың бір түрі мақал-мәтелдер болып табыла-
ды. Олардың білім алушылардың ой-өрісін, дүниетанымын, қиялын, тіл 
байлығын дамытуда, мәдениетарлық қатысым жасауда, оның құзыреттілігін 
қалыптастыруда маңызы өте зор. Мақал-мәтелдер – ұзақ жылдар бойы 
халықтың іс-тәжірибесінен түйінделген даналық жемісі. Мақал-мәтелдер – 
әр кезеңде ата-бабадан ұлағатты сөз, парасатты ой ретінде ұрпақтан ұрпаққа 
келе жатқан үлкен мұра.

Дастан, қиссаларға қарағанда мақал-мәтелдердiң ерекше қасиетi 
көлемiнiң шағындығы, мазмұнының кеңдігi әрі тереңдігі, тiлiнiң 
өткiрлiгi. Әрi ол барлық халыққа әсерлi, жалпы адамзатқа ортақ, көңiлге 
бөлекше қонымды, ұтымды келедi. Мақал-мәтелдерді халық не үшін 
қадірлеп қастерлейді? Саф алтындай асылдығы, мірдің оғындай өткірлігі, 
ықшамдылығы, дау тудырмас даналығы, тәрбиелік маңыздылығы, қиып 
түсер қылыштай уыттылығы мен тапқырлығы үшін деуге болады. Негізінде,  
мақал-мәтелдер қай халықтың болсын жан дүниесiнiң, мiнез-бiтiмiнiң, 
тыныс-тiршiлiгiнiң айнасы, ол сол халықтың сөздiк қорының байлығын 
танытып қана қоймайды, оның уақыт озған сайын құны арта түсетін мол  
қазына екенiн де білдіретін мұра. Кез келген халықтың даналығы мен рухы 
сол халықтың мақал-мәтелдерiнде анық көрiнiс беретiнi ертеден белгілі. 
Шетел тiліндегi мақал-мәтелдердi бiлiп түсiну  сол тiлдi жақсы меңгеруiне 
көмектесiп қана қоймай, сонымен қатар басқа халықтың ой бейнесiн және 
мiнез-құлқын түсiнуiне жәрдемдеседі, дәнекер болады. Мақал-мәтел, нақыл, 
фразеологизмдер тілімізді байыта түсетін халықтың асыл қоры. Оның адам-
дар үшін пайдасы мен рөлі зор. Шетел тiлін оқыту барысында  сол тiлдегi 
нақыл сөздердi, мақал-мәтелдердi үйрету студенттердің мәдениетаралық 
қатысым жасау құзыреттілігін қалыптастыруда беретін  нәтижелері орасан.

Бүгінгі күні халықтар, тілдер, мәдениеттер араласуы осындай кең орын 
алып отырған заманда басқа мәдениетпен танысу, ол мәдениетке құрметпен 
қарау, ерекшеліктерін танып білу, қызығушылық таныту аса қажет бо-
лып отыр, осыған орай мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастырудың, 
тіл мен мәдениетті қатар оқытудың тиімді жолдарының бірі – шетел тілін 
оқытуда фразеологизмдерді тиімді түрде қолдану. 

Мақал-мәтелдер халықтың шынайы өмірін толық және эмоционал-
ды түрде көрсетеді. Олар халық ділін түсінуге, тіл колоритін бағалауға 
мүмкіндік береді.

Қазіргі таңда шетел тілін оқытудың басты мақсаты – екінші тілдік  
тұлғаны қалыптастыру. Тіл кез келген халықтың тұрмыс-тіршілігі, салт- 
дәстүрі мен мәдениетінің айнасы болғандықтан, студенттерге шетел тілін 
оқыту барысында  сол елдің мәдениет байлығы мен тереңдігін,  ойлау 
ерекшелігі мен әлемді тану  қасиетін тіл арқылы меңгерту қажет.  Екінші 
тілдік тұлға тұжырымдамасына сәйкес тілді меңгеру адамның  мәдениаралық 
деңгейде тілді қолдана білуіне байланысты. Яғни, бұл қабілет студенттер-
ге жаңа әлеуметтік шындықты түсінуге мүмкіндік беретін, тілдің вербаль-
ды семантикалық коды сол тілде сөйлеушілердің  «әлемнің тілдік бейнесі» 
және тағы «жаhандық (концептуалды) әлем бейнесін» меңгеру арқылы 
қалыптасады. 

Мақал-мәтелдер лексикалық қорды байытатын, ерекшелендіретін 
болғандықтан, ойды көркем әрі әсерлі жеткізуде ең маңызды құрал болып 

3. “Қазақстан мектебі” №5, 2016.
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табылады. Олар бір ұғымның орнына жүреді, құрамы бірнеше сөзден тұрса 
да, мағынасы тұтас, құрамы тұрақты, сөйлеу барысында дайын қалпында 
қолданылады. Олардың осындай ерекшеліктері халықтың танымымен, 
бейнелі ойлау жүйесімен тығыз бірлікте екенін танытады.Яғни білім алу-
шылар  оларды саналы түсіну нәтижесінде ғана дұрыс қолдана алады. Со-
нымен қатар білім алушылардың жеке әлеуметтік тәжірибесіне байланыс-
ты олардың құндылық бағдарларын, дүниетанымын, көзқарасын үйреніп 
отырған тілдің өзіндік ерекшеліктерімен сабақтастықта  қалыптастыру 
қажет. Әрине,  олардың фразеологизмдер туралы түсінігі және қолдану 
дағдыларының болуы шарт. 

Кез келген өзара әрекеттестіктің маңызды тетігі – қарым-қатынастың 
эмоционалдық-эмпатиялық жағы. Оқу үрдісі барысында білім алушының 
танымдық әрекетін белсендіруге, жағымды эмоцияларын жетілдіруге 
айрықша ықпал ететін құрал – фразеологизм. Мақал-мәтелдер мағынасын 
өздігінен іздеуге ұмтылыс білім алушының сабаққа қызығушылығын ту-
дырып қана қоймай, оларды өз білімін өмірде қолдана алу дағдыларын 
да жетілдіреді, білім алушының сөздік қорын байытып, шығармашылық 
қабілетін арттырады.

Білім алушының таным үрдістері ұлғайған сайын оның сөздік қоры да 
молайып  отырады. Сондықтан жоғары оқу орнында шетел тілін оқитын 
студенттердің қатысымдық құзыреттілігін қалыптастыруда, танымдық 
қабілеттерін жетілдіруде мақал-мәтелдерді қолдануына ерекше көңіл 
бөлінуі тиіс.

Мәдениаралық қарым-қатынаста коммуниканттардың ұлттық мінез, 
эмоционалдық қалпы мен ойлау қабілетінің  ерекшеліктерін ескеру қажет. 
Жаңа жағдайда  шетел тілін оқыту мәселесін жаңадан қарау барысында 
коммуникацияға үйрету деңгейін түбірімен көтеру, әртүрлі ұлт өкілдерінің 
арасындағы қарым-қатынас әлеуметтік мәдени факторды толық түсініп, 
ескеру арқылы жүзеге аспақ. 

Әрбір этностың адамзаттық қоғамдағы тарихи мәдени рөлін, өркениетке 
қосқан үлесін, рухани болмысы мен ділдік құндылығын бағалағанда, оның 
даналық қорында жинақталып қалыптасқан мақалдары мен мәтелдерінің 
ауқымын ғана емес, дүниетанымдық ой парасатының  тұңғиық тереңдігін 
де, шарықтау шегінің биіктігі мен мазмұн-мәнінің кеңдігін де ескерген аб-
зал.

Шетел тілі сабағында мақалдарды пайдаланудың басты мақсаттарына 
дыбыстау дағдыларын жетілдіру; кейбір грамматикалық құбылыстарды 
түсіндіру мен белсендіру, сөз қорын молайту, сөйлеу әрекетін дамыту ғана 
емес, сонымен қатар әлеуметтік және мәдени компоненттерін қалыптастыру 
енеді. Олардың қатарына мәдениет, тұрмыстық мәдениет, адамның 
күнделікті өзін-өзі ұстау мәдениеті, әлемнің ұлттық көрінісі және көркемдік 
мәдениет үлгілерін жатқызуға болады. 
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Резюме

В статье расскрывается роль пословиц, поговорок и фразеологизмов при построений меж-
культурной коммуникаций. А так же  их место при  улучшении коммуникативной компетенций, 
лексики, при чтении художественной литературы на  иностранном языке, при общений на раз-
ные темы, вместе с тем идет обогащение словарного запаса.  
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изика ғылым ретінде қоғамдық өндірістің қажеттілігінен туды. 
Қажеттілік пайда болған сайын  физиканың әрбір сәйкес саласы пайда 

ӘОЖ (УДК):  531.261:530.13

СИММЕТРИЯ  ПРИНЦИПТЕРІМЕН  НЬЮТОН 
МЕХАНИКАСЫНДА  ТАНЫСТЫРУ 

Мерей  САЙЛАУ,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетің магистранты

Аннотация. Мақалада  классикалық (ньютондық) механикасының фундамен-
талды қағидалары, негізгі ұғымдар және Ньютон заңдары, кеңістік пен уақыттың 
қасиеттері, сақталу заңдары мен симметрия арасындағы байланыс әдістерін пайда-
лану жолдары қарастырылған.

Түйінді сөздер. Механика, Ньютон механикасы, классикалық механика, кеңістік 
және уақыт, импульс, энергия, импульс моменті, энергияның сақталу заңы, импульс 
моментінің сақталу заңы.

Ф
болып отырды. Мысалы, өзінің ерте кездегі дамуында адам баласы, негізінен, 
мал және жер шаруашылығымен айналысты, сондықтан мал бағатын және 
жер өңдейтін халықтар үшін жыл мезгілінің ауысуы туралы заңдылықтарды 
білу өте қажет болды. Бұл кейінірек астрономия болып бөлініп кеткен 
физиканың бір бөлімінің пайда болуына әсер етті. Алайда, астрономия тек 
қана математика көмегімен дами алған болар еді. Осыдан барып математика 
біліміне қажеттілік туды да, математиканың дамуына жағдай жасалды. Енде-
ше механиканың пайда болуы, оның дамуы өндірістің қажеттілігінен туған 
нәрсе екен. 

Ньютонның заңдары 1687 жылы шыққан Ньютонның «Натурал 
философияның математикалық бастамалары» кітабында тұжырымдалған. 
Ньютон механикадағы өзіне дейінгі табыстарды жалпылай отырып механика 
ғылымының тамаша сарайын тұрғызды. 

Механиканың принциптері логикалық тұрғыдан да, эксперименттік 
тұрғыдан да қорытылмайтынын тағы да еске сала кетейік. Бұл заңдардың 
дұрыстығын адамзат баласы жинақтаған фактілер жүйесі өте үлкен дәлдікпен 
дәлелдеп береді. Ньютон механикасын, көбінесе, классикалық механика деп 
атайды.

Классикалық механика заңдары бізді күнделікті өмірде қоршаған дене-
лер үшін, яғни аса көп молекулалар мен атомдардан тұратын денелер үшін 
тағайындалған.

Классикалық механиканың негізін қарапайым және көрнекі постулат-
тар, кеңістік және уақыт жайындағы ұғымдар, Ньютон заңдары құрайды 
және инерциялдық санақ жүйесі қолданылады, т.с.с. Классикалық механика 
қайшылықсыз логикалық және аяқталған теория болып табылады.  

Классикалық механика зерттеудің математикалық әдістерін қолданады: 
Лагранж әдісі, Гамильтон әдісі, вариациялық әдіс және т.б.

Бізді қоршаған барлық заттар мен үрдістер және олармен жүретін 
құбылыстар  кеңістікте уақыт бойынша өтеді. Бұл ұғымды кеңістік және 
уақыт – материяның бар болу формасы, оның қозғалысының атрибуттары 
ретінде  философия толық түсіндіреді. Барлық денелерге көлем және өлшем 
тән. Олар бір-біріне қатысты орналасқан. Яғни, бұл – материалды дене 
кеңістікте  бар деген сөз. Барлық үрдістің ұзақтығы болады, бір құбылыс 
екіншісінен тез өтеді. Бұл материяның уақыт бойынша бар екенін білдіреді. 
Өлшемдері болмайтын дене болмайды. Қандай да бір уақыт аралығына со-
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зылмайтын құбылыс болмайды.  Бұл материяның кеңістіктен және уақыттан 
тыс өмір сүре алмайтынын көрсетеді. 

Екінші жағынан, кеңістік және уақыт өз бетінше өмір сүретін нәрсе емес. 
Олар – материалдық нысандар мен құбылыстардың ажырамас бөлігі. Кеңістік 
пен уақыттың нақтылығына қарамастан бұл өте күрделі ұғым. 

Тұйық жүйеде үш физикалық шама: импульс, энергия, импульс моменті 
өзгермей сақталады. Яғни, механикада кеңістік пен уақыттың негізгі 
қасиеттерімен байланысқан энергияның, импульс моментінің сақталу 
заңдары орындалады.

Импульстің сақталу заңдарының негізін симметриялы және біртекті 
кеңістік құрайды. Яғни, кеңістіктің барлық нүктелерінің қасиеттері бірдей 
болуы қажет.  Егер тұйық жүйені бір орыннан екінші орынға бөлшектердің 
өзара орналасуы мен жылдамдықтарын өзгертпей ауыстырғанда оның 
механикалық қасиеті өзгермесе, жүйе орналасқан кеңістік біртекті деп ата-
лады.

Энергияның сақталу заңы  уақыттың біртектілігіне негізделген. Барлық 
мезеттердегі мәндері тең уақытта біртекті деп атайды. Бөлшектердің ко-
ординаталары мен жылдамдықтарының мәндерін өзгертпей, t1 уақыт 
мезетін t2 ауыстырғанда жүйенің механикалық қасиеттері өзгермесе, уақыт 
мезеттерінің мәндері бірдей болады. Яғни, бөлшектердің координаталары 
мен жылдамдықтарының кез келген t2 + t уақыт мезетіндегі мәндері олардың 
t1 + t уақыт мезетіндегі мәндеріне тең.

Импульс моментінің сақталу заңының негізін кеңістіктің изотроптылығы 
құрайды. Барлық бағыттағы қасиеттері бірдей кеңістікті изотропты кеңістік 
деп атайды. Изотропты кеңістікте жүйелердің бұрылуы олардың механикалық 
қасиеттеріне әсерін тигізбейді. Сақталу заңы қозғалыс теңдеулерінің дәл 
шешімдерін табу қиын болғандықтан, оларды шешпей, сақталу заңдарын 
пайдаланып, механикалық құбылыстардың өтуі туралы маңызды нәтижелер 
аламыз. Сақталу заңдары әсер ететін күштердің сипаттамасына байланысты 
мұның көмегімен механикалық жүйені сипаттай аламыз. Энергияның, им-
пульс, импульс  моментінің сақталу заңдары релятивистік физикада да дәл 
орындалатын заңдар. 

Сонымен классикалық механикада сақталу заңдарының орны бөлек. 
Бұл қазіргі заманғы физикада сақталу заңдардың іргесінде не жатыр? 
Қандай физикалық шама, неліктен сақталатыны физикада белгілі. Импульс 
сақталу заңы, энергияның сақталу заңы, импульс моментінің сақталу заңы, 
бұл сақталу заңдарының негізінде кеңістік пен уақыттың симметриясы жа-
тыр, бұл да ғылымда белгілі. Ал сабақ берген кезде Ньютон теңдеулеріне 
Ньютонның үш заңына сүйене отырып классикалық механикасына сабақ 
берсек, сақталу заңдарын сол Ньютонның заңдарына қорытып шығаруды 
ғана үйретеміз. Ал кеңістік пен уақыттың симметриясымен Ньютон заңдары 
мен сақталу заңдардың арасындағы байланысты біз анық жеткізе аламыз ба? 
Көбінесе, біз сөзбен ғана бір-бірімен байланыстарын айтамыз, осы Ньютон 
механикасында Ньютон заңдарына сүйене отырып сабақ берген кезде кеңістік 
пен уақыттың қасиеттерін пайдаланып, сақталу заңдарын қорытып шығаруға 
бола ма, көрсетуге бола ма,  соны сабақ үстінде беруге, қолдануға жарай-
тындай түрде әдістермен көрсету керек. Біз, көбінесе, сақталу заңдарының 
кеңістік пен уақытқа байланысты тек Лагранж механикасында кездестіреміз 
және  Гамильтон әдісі, вариациялық әдіспен қорытып шығаруды білеміз. 
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Резюме
В этой статье рассматривается фундаментальные принципы классической ме-

ханики, основные концепции и законы Ньютона, свойства пространство и времени, 
для сохранения законы используются метод симметрии.

Summary
The article discusses the fundamental principles of classical mechanics, the basic 

concepts and Newton's laws. the connection between the symmetry properties of space and 
time and conservation laws, using the methods provided in the path.

Кодексе Республики Беларусь об образовании в разделе «Воспитание 
в системе образования» поставлена конкретная задача: «Формирование 

САМОУПРАВЛЕНИЕ – МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

В.КАБУШ, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры 
педагогики и менеджмента образования 
Государственного учреждения образования 
«Академия последипломного образования» 
Министерства образования Республики Беларусь

В
гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе 
государственной идеологии».

Эффективным средством реализации этой задачи выступает учениче-
ское самоуправление. Последнее сегодня охватывает все стороны жизне-
деятельности ученика в школе, в том числе и проблемы взаимоотношений 
ученик–ученик, ученик–коллектив, ученик–учитель и др. Поэтому совер-
шенствование ученического самоуправления должно идти не путем замены 
одних форм, средств, методов другими, а путем утверждения принципиально 
новых подходов, которые в корне изменили бы механизм его деятельности. 
На наш взгляд, это устранение авторитарности и утверждение гуманизма; 
отказ от бюрократического и установление демократического характера дея-
тельности; превращение органов самоуправления в истинно общественные 
самодеятельные органы; устранение формализма и утверждение творческих 
начал в деятельности ученического самоуправления: организация вместо од-
нообразной деятельности разновариативной; предоставление органам само-
управления самостоятельности взамен всесторонней зависимости.

Как показывает практика, ученическое самоуправление в разных стра-
нах и на разных этапах рассматривалось как эффективное средство воспита-
ния учащихся.

В советской педагогике особое внимание самоуправлению уделял А. С. 
Макаренко (1888–1939). Его опыт отражен в книгах «Педагогическая поэма» 
и «Флаги на башнях» и в ряде других педагогических произведений, в част-
ности, в указанных, полностью раскрывается «Организационное строение 
коллектива». Здесь автор рассмотрел такие вопросы, как выборность актива 
и доверие к нему коллектива; собрание и роль председательствующего на 
нем; роль дежурных в коллективе; функции общего собрания; совет коман-
диров и его формирование; уполномоченные органов самоуправления. Осо-
бой критике А. С. Макаренко подверг увлечение разнообразными приемами 
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самоуправления. Многие положения, разработанные А. С. Макаренко, ха-
рактерны и для современной педагогики. Особенно его выводы о том, что 
«руководство органами самоуправления должно составить главную заботу 
директора» <…> «Но педагогическое мастерство директора школы не мо-
жет заключаться в простом администрировании. Мастерство в том именно 
и состоит, чтобы, сохраняя строгое соподчинение, ответственность, дать 
широкий простор общественным силам школы, общественному мнению, 
педагогическому коллективу, школьной печати, инициативе отдельных лиц 
и развернутой системе школьного самоуправления»1.  К сожалению, сегод-
ня руководители работу с органами самоуправления перепоручили своим 
подчиненным, что и разрушает единство управления, самоуправления и со-
управления.

Большое внимание самоуправлению уделял Селестен Френе (1896–
1966), всемирно известный французский педагог XX века. Основатель меж-
дународной федерации сторонников «новой школы» был глубоко убежден, 
что «будущая демократия общества готовится демократией школы; автори-
тарная школа не может сформировать будущих граждан демократического 
общества»2. Средство демократической школы он видел в ученическом само-
управлении. В его школе была разработана эффективная система школьного 
самоуправления, которая включала школьный кооператив, куда входили все 
учащиеся школы, общее ученическое собрание, обслуживающий и учебный 
труд: особое место в детской среде занимала стенгазета, которая принципи-
ально отличалась от привычных наших представлений об этой форме рабо-
ты. Б. Л. Вульфсон, изучающий опыт работы Селестена Френе, отмечает: 
«Каждый понедельник в школьном коридоре вывешивается большой лист 
бумаги. Он разделен на четыре колонки: «Я критикую» – «Я хвалю» – «Я 
хотел бы» – «Я сделал». К нему прикрепляется карандаш, и учащийся в лю-
бой момент может сделать ту запись, которую он хочет. Стирать запрещено. 
Каждая запись должна быть непременно подписана, чтобы исключить воз-
можность анонимных доносов». В конце недели собиралось собрание, где 
обсуждались как положительные, так и негативные записи. При необходи-
мости выступал учитель и помогал найти правильное решение. По мнению 
С. Френе, такой метод наилучшим образом обеспечивает порядок и согласие 
в коллективе. Он создает в школе такую среду, где учащийся привыкает по-
ступать как человек и как гражданин.

А вот педагогическая деятельность польского педагога Януша Корчака 
(1878–1942) в сиротском приюте в Варшаве с экспериментирующим само-
управлением распространялась в ряде других стран. Самоуправляющая дея-
тельность Я. Корчака была основанием его этики и отношением к детям. 
Этому способствовало его природное чувство ребенка. Он неоднократно от-
мечал, что улыбка, слезы и вспыхнувшие щеки должны служить педагогу тем 
же, чем служат врачу жар, кашель или тошнота. Как он отмечал, медицина 
сосредоточена на излечении больного ребенка, а педагогика может укрепить 
его натуру в целом. Поэтому его педагогическая деятельность строилась на 
самовоспитывающей активности детей, формировании в детской среде на-
выков «самопознания, самоконтроля, самооценки и всякого рода самоуправ-
ления». Его уникальный опыт воспитания детей-сирот, педагогические идеи, 
изложенные в книгах «Как любить ребенка» и «Права ребенка», сиротские 
приюты, построенные по принципу коммун со своим самоуправлением, сво-
ей газетой, своими символами и гимном, свидетельствуют о большом уваже-
нии к детям, их самостоятельности. Как отмечает американская писательни-
ца и педагог в своей книге «Король детей: жизнь и смерть Януша Корчака» 
(пер. с англ. М.-Рудомино,  2004), он говорил о необходимости создать Де-
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кларацию прав детей до того, как документы были приняты Женевской кон-
венцией (1924) и Генеральной Ассамблеей ООН (1959).

Выдающийся английский педагог XX века Александр Нилл (1883–1973), 
философией воспитания которого являлись свобода, любовь и счастье, своей 
педагогической практикой доказывал работоспособность самоуправления. В 
его школе, которой он руководил, была целая система исполнительных ор-
ганов: спортивный комитет, комитет по проведению вечеров, театральный 
комитет, дежурный по режимным моментам и прогулкам в город. В своей 
работе3  он отмечает: «Верность учеников Саммерхила своей демократии 
поразительна.<…> Чувство справедливости, свойственное детям, никогда 
не переставало меня удивлять». Все эти высказывания автора, сделанные на 
основании его опыта, свидетельствуют о большом потенциале и результате 
ученического самоуправления.

Как видим, ученые-практики рассматривали ученическое самоуправле-
ние как полифункциональное средство воспитания, что дает возможность 
рассматривать его в качестве модульной технологии воспитания. 

Самоуправление, построенное на творческом педагогическом управле-
нии и инициативной самодеятельности учащихся, делает воспитательный 
процесс самостоятельным, т. е. не зависимым от существующих устано-
вок, программ, интересов администрации. Предоставление педагогической 
самостоятельности воспитателям и воспитанникам – необходимое условие 
развития самодеятельности, инициативы, творчества. Задача педагога, как 
мы уже отмечали, – формирование у учащихся потребности и желания реа-
лизации пяти «само»: самоорганизации, самодеятельности, самоуправления, 
самовоспитания, самообучения.

Благодаря модульной технологии воспитания, в образовательном учреж-
дении складывается разветвленная система воспитания, которая включает 
следующие типы самоуправления.

Общественное. Это совет школы, родительские комитеты школы, клас-
сов. Советы спортивные, оборонные, культурно-просветительские, научно-
технические, различных фондов и социальных движений.

Во все эти подразделения учащиеся делегируют своих представителей с 
правом совещательного голоса.

• Ученическое самоуправление (или производственное). Обеспечивает 
участие школьников в решении учебных задач. К ним относятся учениче-
ские комитеты, советы классов, различные общешкольные комиссии, советы 
предметных кабинетов, бригады, штабы и др.

• Территориальное самоуправление представляют советы микрорайо-
нов, улиц, поселков, домов; инициативные группы, разновозрастные отряды, 
зоны ученического милосердия и заботы.

• Функциональные органы самоуправления для выполнения текущих 
дел. К ним относятся советы дела, профильные штабы, профильные клубы, 
объединения по интересам, организация разовых движений и др.

В особую группу мы выделяем те органы, которые условно назвали 
массовое или прямое самоуправления. Это привлечение всех учащихся к 
формированию, подготовке к обсуждению на ученическом комитете шко-
лы разнообразных, конкретных школьных документов (устава школы, прав 
и обязанностей школьника, правил поведения, законов жизнедеятельности 
коллектива, дежурства, выполнение конкретных поручений и др.).

Что касается отношений ученик–ученик, то они определяются в первую 
очередь правами и обязанностями учащихся. Ими должны быть наделены 
общешкольный и первичные коллективы, их органы самоуправления.

Права и обязанности следует рассматривать на основании существую-
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щих нормативных документов. Согласно этим документам, каждый ребенок 
наделен определенными правами независимо от своей принадлежности к 
стране, нации. Международные документы раскрывают права детей, кото-
рые приобрели силу норм международного права. Это права: 1) на благопо-
лучие ребенка во всем мире; 2) обеспечение ребенку свободы и уважения его 
достоинства; 3) формирование основ, необходимых детям для полноценной 
и плодотворной жизни в обществе; 4) создание условий для полного раскры-
тия способностей. Указанные документы также предоставляют детям права 
на сохранение своей индивидуальности, на свободу мысли, совести и ре-
лигии; создание ассоциаций; защиту от всех форм дискриминации; свободу 
выражать свое мнение, искать, получать и передавать информацию в устной, 
письменной или печатной форме и др.

Учащимся надо предоставить возможность решать не только организа-
ционные вопросы, но и идеологические, и моральные. Например, школьник 
действует не только в соответствии с требованиями коллектива, но согласно 
голосу собственной совести. Это предопределяет самостоятельность в реше-
нии нравственных проблем, готовность выступать против устоявшихся обы-
чаев, мнения большинства, если это большинство вступает в противоречие с 
требованиями подлинной нравственности, и др. Необходимо дать воспитан-
нику возможность определить свое отношение к тем или иным ценностям, 
но ни в коей мере не навязывать ему собственное мнение. 

Вот как определяют свод прав и обязанностей учащихся в самоуправле-
нии педагоги школ нашей республики.

Права:
– избирать и быть избранным в органы ученического самоуправления 

класса, школы. Самовыдвигаться, имея конкретную разработанную про-
грамму;

– вносить предложения по улучшению работы школы;
– вносить и отстаивать свои предложения при обсуждении всех вопро-

сов ученического коллектива;
– обращаться при необходимости за помощью в органы самоуправле-

ния;
– право свободного выбора вступления и выхода из детского объедине-

ния;
– сотрудничать с детскими и молодежными общественными органи-

зациями;
– выпускать свой печатный орган, где освещать деятельность органов 

самоуправления школы;
– участвовать в разработке кодекса школы и других документов;
– входить в состав школьной информационной группы;
– иметь право на критику и самокритику;
– участвовать в рассмотрении вопросов поощрения и порицания това-

рищей по классу, школе, клубу и др.;
– представлять ученический коллектив в общественных организациях;
– самостоятельно выбирать вид общественной деятельности;
– иметь право на добровольность и творчество, равенство и сотруд-

ничество.
Обязанности:
– соблюдать кодекс школы;
– ответственно относиться к порученному делу;
– активно, творчески участвовать в подготовке, проведении и разра-

ботке решений общих собраний;
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– действовать на благо коллектива, заботиться о чести и поддержа-
нии традиции школы, ее авторитета и рейтинга (престижа);

– отчитываться перед высшим органом ученического самоуправления 
за порученное дело;

– вести себя так, чтобы быть объектом для примера и подражания 
другим учащимся;

– выступать инициаторами проведения всех школьных дел;
– уважать свое и чужое мнение, достоинство;
– опекать и развивать самостоятельность младших школьников;
– регулярно и без опозданий собираться на заседания органов само-

управления;
– личным примером формировать у учащихся бережное отношение к 

школьному имуществу и пресекать его порчу самостоятельно или с чьей-
нибудь помощью;

– пропагандировать и вести здоровый образ жизни;
– быть отзывчивым и сострадательным к людям и понимать, что они 

ждут твоих добрых дел;
–  подчиняться решениям органов самоуправления, выполнять поруче-

ния и устав («Положение») о самоуправлении в ученическом коллективе.
Особое внимание в деятельности органов самоуправления следует уде-

лять в образовательных учреждениях социальной защите учащихся. Измене-
ние условий социальной действительности потребовало пересмотра приори-
тетов в содержании и функциях деятельности ученического самоуправления, 
в частности – перейти от авторитарного характера руководства через ограни-
ченно-демократический к истинно-демократическому характеру. В воспита-
тельных коллективах деятельность органов самоуправления должна носить 
личностно ориентированный характер. Он предполагает внимание к само-
чувствию каждого ученика в детском коллективе, его настроению, потреб-
ностям, склонностям, интересам. Одновременно, идя от интересов и потреб-
ностей ученика, органы ученического самоуправления ставят своей целью 
гармонизацию отношений в жизнедеятельности всего коллектива. Это дает 
членам органов самоуправления возможность приобрести практику само-
стоятельного вхождения в человеческое общество, строить гуманистические 
отношения с другими людьми. На основании изучения тенденции развития 
ученического коллектива мы сделали ряд заключений относительно учени-
ческого самоуправления.

В органы ученического самоуправления следует избирать ребят, способ-
ных «вчувствоваться» в переживания и настроения своих сверстников, т. е. 
способных к сопереживанию и сорадованию.  С этой целью в опытно-экс-
периментальных образовательных учреждениях были сформированы посты 
и службы милосердия. Сегодняшняя социальная ситуация такова, что без 
участия в движении милосердия детей и учащихся молодежи не обойтись. 
Воспитание чувства милосердия, возвращение к нему – настоятельная не-
обходимость и первостепенная педагогическая задача, цель которой – сфор-
мировать у ребенка готовность и потребность помочь человеку или простить 
его из сострадания, человеколюбия. Милосердие должно быть воплощено 
в образе жизни и предполагает доверие к каждому человеку; вкладывание 
денег в фонд милосердия и благотворительные фонды; шефство над детски-
ми фондами и домами инвалидов; помощь в микрорайонах школ ветеранам, 
инвалидам, престарелым людям; отправку посылок в районы, пострадавшие 
от катастроф, и др.

(Продолжение следует.)
г.Минск.
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жылдық тарихы бар, еліміздегі ірі білім ордасы – әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінде білім алу мектеп табалдырығын аттаған 

Мектеп және педагогика тарихынан

БІЛІМ МЕН  ҒЫЛЫМНЫҢ  КӨШБАСШЫСЫ

Ж.ҚОЖАМҚҰЛОВА,
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің  
менеджмент және маркетинг кафедрасы доценті, 
экономика ғылымының кандидаты,
М.БЕЛҒОЖАҚЫЗЫ,
кафедра оқытушысы,
А.АМРЕНОВА,
Экономика және бизнес жоғары мектебінің студенті

80
жас түлектердің басты арманы. Әлемдік рейтингтерде алдыңғы қатарлардан 
көрініп, бәсекеге қабілетті мамандар даярлауда танымал болған замана-
уи білім ордасы студенттер үшін көп мүмкіндіктерге жол ашады. Қазақ 
ұлттық университеті өзінің негізін 1934 жылы 15 қаңтарда қалағаннан бас-
тап Қазақстандағы білім беру жүйесінің бетке ұстар көркі, университеттік 
дәстүрлердің, кәсіби білікті ғылыми және педагогикалық мектептердің бастау  
көзі болды. Ал қазіргі кезде университет 180 мамандық бойынша кадрлар даяр-
лайтын жоғары оқу орны және 7 ғылыми-зерттеу орталығы бар жүйеге айнал-
ды. Университетте 20 мыңнан астам студенттер, магистранттар және доктор-
анттар білім алады.  Университет құрамына 14 факультет кіреді. Ең танымал 
факультеттердің бірі – Экономика және бизнес жоғары мектебі. Факультет та-
рихы 1949 жылдан бастау алады. Осындай үлкен уақыт аралығында аталған 
факультет көптеген жетістіктерге жетті.

Университетте білім беру ісі Болон реформасына сәйкес жүргізіледі, 
оқытудың несиелік жүйесі толық күшіне енген, оқу үрдісінің ашықтығы, білім 
алушылардың академиялық ілкімділігі, «бакалавр – магистр – PhD» түрінде 
үш сатылы мамандар даярлау қамтамасыз етілген. Университеттің жаңа 
академиялық саясаты іске асырылды, білім тексерудің қуатты корпоративтік 
интрнет жүйесі жолға қойылды.

ҚазҰУ қалашығында жабдықталған интернет орталығы, спортпен 
шұғылданатын кешен,  студенттер сарайы, ғылыми  орталықтар бар. Жақында 
«Керемет»  жастар  ресурстық орталығының тұсауы кесілді. Орталықты 
«Смарт-сити»  деп  атауға  болады. Мұнда  студенттер  өздеріне  қажетті  барлық 
құжаттарды, анықтамаларды рәсімдей алады, машықтану мерзімдерінен өту 
мәселелері, кәсіби сұрақтар бойынша ақыл-кеңестер ала алады. Орталық 
ішінде заманауи медициналық құралдармен жабдықталған жаңа медициналық 
диагностикалық орталық бар. Әлемнің алдыңғы қатарлы университеттерімен 
жасалған тиімді келісімшарттар негізінде студенттердің академиялық ұтқырлық 
аясында бір семестр басқа елдерде білім алып қайтуына болады. 

Еліміздің  жоғары  оқу орындарының бірі – әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінде білім беру сапасының жоғары екеніне ешкім шүбә 
келтіре қоймас. Мәселен, маркетинг және менеджмент  кафедра  оқытушылары  
студенттерге білімді сіңіріп қана қоймай,  басқаға үйрете білуге баулиды. 
Үлкен отбасыға айналған бұл кафедра ұжымы кәсіби біліктілікті тек теориялық 
жағынан ғана емес, тәжірибелік жағынан да шыңдайды. 

Бір сөзбен тұжырымдап айтқанда, әлемнің үздік жоғары оқу орындары 
қатарына қосылған Қазақ ұлттық университеті  тәуелсіз еліміздегі шоқтығы 
биік, қашанда дара тұратын білім ордасы екеніне титтей де күмән жоқтығы. 

Алматы қаласы.
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Мұғалім беделі – мектеп мерейі

ұғалім – мәртебелі  мамандық, себебі, ол – ұрпақ  тәрбиесіне бірден-
бір жауапкер тұлға. Өз заманының озық ойлы  зиялыларының 

ҰЛАҒАТЫ  МОЛ   ҰСТАЗДЫҚ  ЖОЛ

Гүлайым  ҚАПЛИЕВА,
Ойыл аудандық орталықтандырылған      
кітапхананың аға әдіскері

М
көшбасшысы  болған,  халықты соңына ерте білген, ұйықтап жатқан қазақ 
даласын  сыңғырлаған  қоңыраудай  оятқан  Ыбырай  атамыздың “Оян, қазақ” 
деп  ұлтына үндеу салғанынан-ақ ұстаздықтың ұлылығы жатқанын түсінуге 
болады. Ал бүгінгі ұлы көшті болашаққа сүйреп келе жатқан ұстаз бейнесі 
қандай деген сауалға осы мақала кейіпкерінің ұлағаты мол ұстаздық жолы 
үлгі боларлықтай десек,  қателеспейміз.

Осы бір сырт көзге салмақты, қашан 
көрсең де сабырлылығынан айнымайтын 
қарапайым келіншектің  қызметінің ішкі сы-
рымен танысу мені онымен тілдесуге жетеледі. 
Әңгімеге арқау болып отырған ұстаз Жазимова  
Раушангүл Тұрғалиқызы 1965 жылдың 17 
қазаны күні Ақтөбе облысы Байғанин ауданы 
Алтай ауылында дүниеге келеді. Жас баланың 
ең бірінші еліктейтін тұлғасы, біріншіден, ата-
анасы, одан кейінгі орынды, әрине, ұстазы ала-
ды. Жасыратын несі бар, 1960–1970 жылдар 
жастарының еліктейтін тұлғасының 90 пайы-
зы мұғалім болу еді десем, менімен көпшілік 
келісетін шығар. Алдында сабақ беріп тұрған 
ұстазының сөйлеген сөзін, киген киімін, 
жүріс-тұрысын үйге келіп, айнаның алдында 
қайталап салып, апайына ұқсағысы келмеген 

қыз кемде-кем деп ойлаймын. Менің кейіпкерімнің де алғаш еліктегені “Ал-
тай” орта мектебінің математика пәні мұғалімі Қанзада апай, орыс тілі мен 
әдебиеті пәні мұғалімі Нағима апай, физика пәнінен дәріс берген Бітімбай 
ағайлар болған екен. “Сол аға-апайларымнан алған ұстаздық қасиет пен 
біліктілік өмірімде өз жолымды адаспай табуыма бағыт болды”, – деп 
ұстаздарын ілтипатпен еске алады Раушангүл. Осы ауылдағы онжылдықты 
ойдағыдай аяқтаған ол 1982 жылы “Құрмет белгісі” орденді А.С. Пушкин 
атындағы Орал педагогикалық институтына түсіп, оны 1986 жылы қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша бітіріп  шығады.

Раушангүлді жаңашыл, ізденгіш мұғалім деуге толық негіз бар. 
Кейіпкеріміздің өзі айтпақшы, ұстаз үнемі оқып тәжірибесін жетілдіріп оты-
руы тиіс. “Әйтпесе бір ізбен жүре берсең,  Ұлы Абайдың “баяғы жартас 
бір жартас, қыңқ етер түк те үн шықпас” дегенінің кебін киюің мүмкін. Ол 
үшін  қазір барлық жағдай бар, тек ұстазда құлшыныс болса болғаны” дейді 
тәжірибелі мұғалім. Оған “Өрлеу” біліктілікті арттыру ұлттық орталығынан,  
Алматы қаласындағы “Даналық” оқу-білім орталығынан, облыстық тілдерді 
оқыту орталығынан алған сертификаттары куә. 
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Ұлтымыздың біртуар таланттарының  мұраларын жас ұрпаққа танытуды 
мұрат еткен ұстаздың “Абайдың қара сөздері” ашық сабағы, қазақтың ақиық 
ақыны М.Мақатаевтың шығармашылығын танытуға арналған “Бүгін менің 
туған күнім” облыстық онлайн поэзия сағаттары әріптестері арасында зор 
қолдауға ие болды. Ұрпақ тәрбиесіне бейжай қарамайтын Р.Тұрғалиқызының 
қаламынан туған мақалалар  Ақтөбе өңірі шығармашыл ұстаздарының кәсіби 
журналдарына, сонымен бірге аудандық “Ойыл” газетіне толымды ойла-
рымен  жиі шығып отырады. “Ойыл” қазақ орта мектебінің шығармашыл 
ұстаздарының бірігуімен “Білім беру жүйесіндегі инновациялық қадам” 
эксперименттік жобасының жетекшісі бола жүріп, өзі туған өлкенің тари-
хын зерттеу мақсатында “Ойыл тағылымы” өлкетану курсының да жұмысын 
жүргізіп отырғанын атап өткен жөн сияқты.Тағылымы мол ұстаздың тәлімін 
бойына сіңіріп  ғылымға ден қойған, соның нәтижесі арқылы ұстаз мерейін 
өсіріп жүрген шәкірттерін атап өтсек артық болмас. Мәселен, “Дарын” 
республикалық ғылыми-практикалық орталығының ІІІ дәрежелі диплом  иесі 
Сәнім  Сиябаева, ІІ дәрежелі диплом иесі Ділназ Алтыбаева, арнайы серти-
фикат иегерлері  Фариза Аманғалиева, Әдемі Сейілханова, т.б. болашағынан 
зор үміт күттіреді. 

Ұстаз  еңбегі  бағаланып  жатса, ол  ұрпақ  болашағына  жасалып  
жатқан зор құрмет, сенім мен жігерді тасытатын рухани күш емес пе. Ен-
деше Р.Жазимованың әр жылдардағы еңбегіне орай алған марапаттарының 
ішінен ҚР Білім және ғылым министрінің Алғыс хатын, облыстық білім 
басқармасының “Құрмет грамотасын”, республикалық сырттай байқауының  
ІІ дәрежелі дипломын айрықша атай отырып, бұл марапаттар тек мұғалім 
еңбегінің бір жағы ғана деуге болады. Жүрегі қалаған мамандықтың иесі 
атанып, еліміздің білім саласына қосқан өлшеусіз еңбегімен пара-пар тағы 
бір зор еңбегі бар, ол –  өнегелі шаңырақтың ұйытқысы, 4 баланы мәпелеп 
өсірген  ана, бір  әулеттің  сүйікті  келіні, адал жар, ағайынға жанашыр жан.
Балалары бүгінде өздері таңдаған оқу орындарында білім алып, болашақ 
кәсіптерін игеруге талаптанып жатыр. Үйдің үлкені Таңшолпан Алматыдағы 
“Сымбат” сән академиясының, Шамшырағы Ақтөбе музыкалық колледжінің,  
Толғанайы Алматы техникалық колледжінің студенттері, кенжесі  Абай 
9-сынып оқушысы. “Әйел бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді 
тербетеді” деген даналық бар ғой, ендеше жоғарыдағыдай жетістікке 
шығу үшін  отбасының  алар орны  ерекше болуы айтпаса да түсінікті. 
Ойыл өңіріне сыйлы шаңырақ Асановтар әулеті береке мен бірліктің өзегі 
іспетті, әулет басы Орынбасар атамыз екінші дүниежүзілік соғыс ардагері 
әрі бейбіт күннің ардақты еңбек ері болса, отанасы  Назипа әжеміз дастарха-
ны ешқашан жиылмаған, өте кішіпейіл, еңбекқорлығымен ағайынға жаққан 
жан болған деседі. “Жақсы үйге  түскен келін – келін” демекші, ата-енесі 
мейірімін аямай, туған қыздарындай көріп бауырына тартқан екен. Ең бас-
тысы, құдай қосқан қосағы Аманжан ағамыздың көзі ашық, көкірегі ояу, 
өзі де шығармашылық адам болғаны Раушангүлдің  талай шыңға сүрінбей 
жетуіне зор ықпал еткені анық. Сөз соңында ұстаздық кредоңыз қандай де-
ген ойымды  жасыра  алмаған  едім,  ол бұл  сауалыма “Ұстаз шәкіртімен 
мерейлі” деген сөзді пір  тұтамын.Шәкірттерім менің еңбегімнің айнасы, 
солардың  биік  белестерді   бағындырғанын  көру – менің  қызметімнің  
мәні”, – деп  жауап  қайырды.  Ұстаз үшін  бұдан артық қандай  арман болуы 
мүмкін.

Ақтөбе облысы
Ойыл ауданы.
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45 минут

сыныпта физика пәнінен өткізген бұл ашық саба-
ғымда электр өрісіндегі шамаларды біле оты-

ЭЛЕКТРЛЕНУ  ЖӘНЕ  КУЛОН  ЗАҢЫ

Жанара  КАРКЕНОВА, 
«Бурабай» республикалық оңалту 
орталығы орта мектебінің
физика пәні мұғалімі

10-
рып формула түрінде өрнектеп, есептерде қолдана білу, 
оқушылардың ой-өрісін дамыта отырып кернеулік  пен кер-

неу  жөніндегі түсінігін, танымын, көзқарасын кеңейту, баланың  сабақ бары-
сында пәнге қызығушылығын арттыру және өз бетінше ізденуге тәрбиелеу 
мақсат етіліп, жаңа сабақ түрінде өтетін дәріс көрнекілігіне  слайдтар, тест-
тер, корточкалар, құрал-жабдықтар пайдаланылды.

Сабақты әдеттегідей оқушыларды түгендеуден бастап, алдымен олардың 
дәріске дайындығын тексеремін және өзін-өзі бағалау парақшаларын тара-
тып беремін.

«Шеңберден өтіп шығу» ойын әдісі бойынша өтілетін тақырыпты 
түсіндірмес бұрын оқушылардың  8-сыныптан есте не қалғанын тексеріп 
аламын. Ол үшін бірінің ішіне бірі орналасқан шеңберлер сызылады. Әр 
шеңбердің ішіндегі тапсырмаларды ретімен орындап, оқушылар шеңберден 
шығуы керек. Шеңбердің ішінде физикалық шамалардың латын әріптерімен 
белгіленуі жазылған. Балалар олар қандай физикалық шама екенін және 
өлшем бірліктерін айтып береді. Сосын «Есіңде ме» әдісі бойынша тест тап-
сырмаларынан сынақ өткізіледі.

Жаңа сабақты түсіндіру төмендегіше өрбиді.
– Біз бүгін физиканың жаңа бөлімімен танысамыз, ол – «Электр 

құбылыстары». Бұл – өте қызықты бөлім, өйткені электр энергиясыз біздің 
тұрмыс-тіршілігіміз мүмкін емес. Электр тогын қалай алып, қалай пайдала-
ну керек екендігін білу үшін біз қоршаған электр құбылыстарымен танысуы-
мыз керек. Оның бірі – денелердің электрленуі. Шаштың электрленуін алсақ,  
шашты тарақпен тарағаннан кейін шаш электрленеді.

Электронға қатысты құбылыстарды дененің электрленуі деп атайды. Ал 
электрлену барысында пайда болған күштерді электр күштері дейміз.

Электрон деген сөздің өзі химия пәнінен сендерге таныс. Кімнің есінде 
бар, электрон дегеніміз не? (атомның бөлігі). Атомның құрылысында тағы 
қандай бөлшектер бар?  Атом  нейтралды зарядталған болады. Электрон теріс 
зарядталған, протон оң зарядталған. Электрондар мен протондар саны бірдей. 
Егер атомнан бірнеше электрондарды алса, онда оң зарядталған бөлшектер 
саны басым болады да, атом оң зарядталған ионға айналады. Егер бірнеше 
электрон қоссақ, теріс зарядталған ионға айналады. Зарядталған дене  басқа 
денелермен электр күштері арқылы байланысады.

Денелердің электрлену құбылысы түрлі тектегі екі дененің жанасуы 
кезінде ғана байқалады. Көп жағдайда жанасқан заттардың бір-біріне тарты-
латынын байқауға болады. Денелер өзара электрленеді де, олардың арасын-
да электрлік тартылыс күштері пайда болады. Бұл құбылыс үйкеліс арқылы 
электрлену деп аталады. 

Денелердің  электрленуі  тек  үйкелу  арқылы  ғана  пайда  бол-
майды,  жай жанасу    кезінде    және    алшақта   орналасқан  кезінде  де  
электрленеді.   Үйкелу – денелердің жанасып ажырау үрдісі. Үйкелгенде жа-
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насу ауданы ұлғаяды, денелердің электрлену ықтималдығы артады. Денелер 
соқтығысқанда және жарылыс кезінде де электрлену мүмкін.

Үйкелу немесе жанасу кезінде пайда болатын электр зарядтар құбылысын 
элетрлену дейміз. Денелердің немесе бөлшектердің өзара электрлік әрекеттесу 
қабілетіне ие болатын физикалық шаманы электр заряды дейміз. Электр за-
рядын   q әрпімен белгілейді. 

Ежелгі заманда екі заряд бар екенін байқаған, оларды шамалап оң және 
теріс заряды деп атаған. Оң зарядтар шыныны жібек матамен үйкеген кезде, 
ал теріс зарядтар эбонитті жүн матамен үйкеген кезде пайда болады.  

Жүнге үйкелген эбонит таяқшада немесе янтарьда пайда болған зарядтар 
теріс (-q), ал жібекке немесе теріге үйкелген шыны таяқшадағы зарядтар оң 
(+ q) деп аталады. Бұл зарядтар бір-бірімен түрліше әрекеттеседі. 

Аттас зарядтар бір-бірімен тебіледі, ал әр аттас зарядтары бір-біріне тар-
тылады.

Сабақты пысықтай түсу үшін сәйкестігін таптырып, электрофорлық ма-
шинамен қағаздан жасалған адамдарды билету және электрофорлық машина 
көмегімен  мақтаның секіруін тамашалау арқылы тәжірибе жасаймыз.

Бұдан кейін төмендегі сұрақтарға жауап алынады.
1. Зарядталған полиэтилен мен полиэтилен қалай әрекеттеседі? (тебіседі). 
2. Зарядталған полиэтилен мен қағаз кесіндісі қалай әрекеттеседі? (тар-

тылады).
3. Электрлену күші олардың ара қашықтығынан қалай тәуелді болады? 

(ара қашықтығы ұлғайған сайын әрекеттесу күші әлсірейді). 
4. Электрлену күші олардың зарядының шамасынан қалай тәуелді бола-

ды? (заряд шамасы көбейген  сайын күші де көбейе түседі).
5. Егер алғашында дене бейтарап (зарядсыз) болса, онда ол заряды бар 

денемен қалай әрекеттеседі? (бұл кезде бейтарап денеге заряды бар дененің 
зарядтары беріледі де зарядтар тең бөлінеді. Ол өте шапшаң болғандықтан, 
байқалынбай қалады).

– Біз қатты денелердің үйкелу арқылы өтетін электрленуін қарастырдық. 
Енді сұйықтар мен газ арасындағы электрленуді байқап көрелік. Мәселен, 
үрленген шарды үйкеп зарядтап,  крандағы ағып жатқан суға жақындатсақ, 
ол тартылады. Жан-жаққа шашыраған кезде электрлену болады. Газдар 
ыдыстардың шеттеріне үйкелген кезде электрленеді.

Электрленудің пайдасы да, зияны да болады.
1. Зиянкес электрленуді қарастырайық: жіптердің ширатылуы неме-

се олардың тебілуі (фабрикада ылғалдылық 70 пайыздан аспауы тиіс). 
Қағаздың электрленуі (қалай тез электрленгенін көрдіңдер) жыртылуына, 
жарқылдың пайда болуына әкеп соғады. Керек мөлшерде қағаздың жылжу 
жылдамдығын қалыптастырады, ылғалдығын сақтайды. Өндірістегі ременьді 
немесе лентаны қозғалту кезінде ылғалдығы көбейеді. Сондай-ақ, сығылған 
және сұйықталған газдарды жеткізу кезінде де электрлену болады, оларға  
антистатикалық құрылғылар орналастырады.

2. Пайдасы. Электростатикалық бояу, электр ыстау, синтетикалық  
қылшық пен маталарды жасау, электростатикалық араласу.

3. Табиғаттағы электрлену – ол найзағай.
Кулон заңына есептер шығартамын.
1. Екі нүктелік зарядталған денелердің арасындағы әрекеттесуші күш 

қалай өзгереді, егер:  а) арақашықтықтары 3 есе артса; ә) біреуінің заряды 5 
есе артса?

2. Бір-бірінен 30 см арақашықтықта орналасқан екі бірдей нүктелік 
зарядтың шамалары  1 мкКл, олардың өзара әрекеттесуші күшін табыңдар.  

Сөзжұмбақ жасырып, жауабын шешкіземін.
1. Атомның бір бөлшегі, заряды бейтарап.
2. Электрленуге байланысты иінді таразыны қолданған ғалым.
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3. Үйкеліс арқылы денелердің заряд алуы қалай аталады?
4. Оң және теріс болады.
5. Атомның бір бөлшегі, заряды оң.
6. Янтарь деген нені білдіреді?
Сабақты «Ойдың алты қалпағы» әдісімен қорытындылаймын.
«Ақ қалпақ» – нақты фактілер мен сандарға сүйеніп ойлау, эмоциясыз 

нақты баға беру. Сабақта болған жағдайды ғана мысалға алуға болады, 
мәселен, «Бүгінгі сабақта қандай жағдайлар болды, оның нақтылығы неде?». 
«Сары  қалпақ» – позитивті ойлау. Сабақта болған жағдайлардың тек жағымды 
тұстарын ашу, оны түсіндіре білу. «Қара қалпақ» –  сары қалпаққа қарама-
қарсы ойлар. Сабақта не қиын болды, жағымсыз не болды екенін айтып, 
түсіндіру. «Қызыл қалпақ»  – эмоционалды тұстар. Өзіңнің эмоционалдық 
жан дүниеңді бүгінгі сабақпен тұстастыру. Қай кезде қызықты болды, қай 
уақытта таңырқаған кезіңіз болды?  «Жасыл қалпақ»  – шығармашылық ой-
лау. Басқа сабақтарда осы сабақта болған қандай жағдай, әдістерді қолдануға 
болады және өзің болашақта жаңаша не қосар едің? «Қызғылт қалпақ» – 
ең соңғы қорытындыны айту, яғни, барлық нәтижелерді параллель қойып, 
жинақталған материалды жалпылайды.

Сабақтан   алған  әсерлері  мен  ұсыныстары  туралы  стикерге  «Екі  жұлдыз,  
бір   тілек»  әдісі  бойынша  оқушылар сабақты бағалау үшін баға қояды. Со-
дан  соң үй жұмысын беріп, оқушылардың өзін-өзі бағалаған парақшалары 
арқылы журналға бағаларын қойып, сабақты қорытындылаймын.

Ақмола облысы
Бурабай  ауданы
Бурабай кенті. 

утектің  химиялық  қасиеттерін  оқып-үйрену  арқылы реакция теңдеу-
лерін  құра білу, оқулықпен жұмыс істеу кезінде тақырыптағы басты 

СУТЕККЕ   ЖАЛПЫ  СИПАТТАМА

Рима  РЫСКЕЛДИЕВА,                                                                                 
Сұраншы батыр ауылындағы орта мектептің 
химия-биология  пәні мұғалімі 

С
мәселені анықтап, өз бетімен білім алуға үйрену, сутек  химия өнеркәсібінің 
негізгі шикізаты және болашақтың отыны ретінде қолданудың маңызын 
анықтау мақсатында өткізілетін бұл сабақтан күтілетін нәтиже мыналар: 
сутектің қасиеттерін және қолданылуы туралы білетін, сутектің қасиеттерін 
оттектің қасиеттерімен салыстыра алатын,  химиялық реакция теңдеулерін 
жазып, есептеулер жүргізе алатын болады.                                 

Сабақта оқыту мен оқуда ақпараттық-технологияны пайдалану, оқыту 
үшін бағалау және оқуды бағалау, сын тұрғысынан ойлау, оқыту мен оқудағы 
жаңа тәсілдер, дарынды және талантты балаларды оқыту, көшбасшылық, жас 
ерекшеліктеріне қарай оқыту сияқты модульдер кіріктіріледі. Электрондық 
оқулыққа сілтеме жасай отырып ұйымдастыратын сабағыма слайд, маркер, 
үлестірмелі парақшалар, оқулық, тест тапсырмалары қолданылады.                                                                                                    

Алдымен  қызығушылықты ояту  үшін  оқушылардың  ынтымақтастық 
атмосферасын   қалыптастыра   отырып оларды  топқа бөлемін.  Сосын 
«Біліміңді   сына»  әдісі негізінде  оттек бойынша құрастырылған тест арқылы 
алдыңғы сабақтарда алған білімдерін  пысықтаймын.                     

1. Өнеркәсіпте оттекті қай заттан алады? 
а) судан, ә) КМnO4, б) KClO3, в) HgO, г) ауадан.                                                                                                                   
2. Зертханада оттек газын  қайда сақтайды?
а) шыны ыдыста; ә) банкада; б) пробиркада; в) түтікшеде; г) арнайы  

шыны ыдыста.
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3. Оттектің  салыстырмалы  молекулалық  массасы  қаншаға тең?                                     
а) 32; ә) 16; б) 8;  в) 18; г) 15.
«Ойашар» әдісі арқылы төмендегі сұрақтарға оқушылар жауап береді.
1. Сутекке жалпы сипаттама бер.                                                                                        
2. Табиғатта таралуы туралы түсіндір.                                                                                                                                 
3. Сутектің  таңбасы қалай аталады?                                                                                            
Бұдан кейін 1-топқа «Сутекті алу. Жалпы сипаттама», 2-топқа «Сутектің  

физикалық қасиеті, қолданылуы»,  3-топқа «Сутектің  химиялық қасиеті»  ту-
ралы постер құрғызамын.

Мағынаны  ажырату үшін әр топқа  оқулықтан  есептер  шығартып, 
оны талдау мақсатында ассоциация құрғызып, сутектің қолдануы туралы 
оқулықтан алған   мәліметтерді пайдалана отырып кесте толтыру іске асы-
рылады.                                                                              

Ойтолғаныс кезінде сутек  туралы  әр  топ бір-біріне  сұрақ қойып, алған  
білімдерін жинақтап «Сутектің  өмірдегі  орны» туралы эссе жазу арқылы 
еңбектері бағаланады.

Алматы облысы 
Жамбыл  ауданы.

азушы Сайын Мұратбековтің шығармашылығына арналған 8-сыныпта 
өткен сабағымда “Қылау” әңгімесінің негізгі идеясын, тақырыбын ашу 

С. МҰРАТБЕКОВТІҢ  «ҚЫЛАУ»  ӘҢГІМЕСІ

Жадыра  ЕҢСЕПБАЕВА, 
Қ. Күлетов атындағы №92 орта мектебінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Ж
арқылы оқушыларды мәтінді өз бетімен талдай білуге төселдіру, пәнге де-
ген қызығуларын ояту, сөздік қорларын байытып, сөйлеу, баяндау, ойлау, есте 
сақтау қабілеттерін дамыту, адам бойындағы асыл қасиеттерді бойына сіңіруге, 
адал достық пен адамдар арасындағы қарым-қатынас ұстанымдарын сақтауға 
тәрбиелеу басты мақсат етіп қойылды.

Сабақтың кіріспе бөлімінде сынып оқушыларына психологиялық жағымды 
ахуал қалыптастыру мақсатында оқушыларды шеңберге тұрғызып,  оларды бір-
біріне жақсы тілектер айтқыза отырып дәрісті бастадым. Сосын  тұсаукесер 
рәсімі ретінде қызығушылықты оятуды көздеп, үй жұмысын тексеру үшін 
интерактивті тақта арқылы сәйкестендіру тест тапсырмасын орындатамын. 
Оқушыларға жауап парақтарын таратып, толтыртамын. Интерактивті тақтада 
тест жауаптары және бағалау критерийлері көрсетіледі. Оқушылар өз-өздерін 
тексереді және критерийлер бойынша бағалайды. Ал жаңа сабақты бастамас 
бұрын сынып оқушыларын екі топқа бөліп аламын.

Негізгі бөлімде жаңа сабақ бойынша тапсырмалар беріледі. Мағынаны 
тану үшін оқушылар С.Мұратбековтің өмірбаянымен танысып, постер жасап 
қорғайды. Топ мүшелері бір-бірінің жауаптарын тыңдап, «Екі жұлдыз, бір тілек» 
арқылы бағалайды. Түсіну бөлімінде топтарға түрлі тапсырмалар беремін. Атап 
айтқанда, 1-топқа әңгіменің композициясын талдау, 2-топқа кейіпкерлерге 
Венн диаграммасын жасау. Бұл тапсырмаларды оқушылар белгіленген уақытта 
аяқтап, бір-бірін тыңдап бағалайды.

Сергіту сәтінде оқушылар жазушы туралы оқулықтан тыс бейнеролик 
көріп, тың ақпараттар тыңдап демалады.

Қорытынды бөлімде «Бүгінгі менің сабақтағы көңіл күйім» тақырыбы 
бойынша оқушылар  өтілген сабақтың тақырыбын ашатын бір сөйлем жаза-
ды. Сабақ соңында топ басшылары бағалау парақтардағы критерийлер бойын-
ша топ мүшелерін бағалайды, сол топ бағалауы арқылы мен оқушыларға баға 
қоямын.  Үйге әңгіме желісін мазмұндап оқып келуді тапсырамын.

Қызылорда облысы.
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еңіз таусылмайды, халық сарқылмайды. Біз көкжиектен жаңа 
ғана көрінген көкөрім жұрт емеспіз, ең кемі  мың жылдық та-

ХИМИЯ  ЖӘНЕ  ХАЛЫҚТЫҚ  ПЕДАГОГИКА –
САРАМАНДЫҚ  САБАҚТАРДА 

Роза  АҚБАЕВА,
«Қараағаш»  негізгі  мектебінің
химия-биология  пәні мұғалімі

“Т
рихы бар  тәлімгер халықпыз», – деп көрнекті ақын Мұзафар Әлімбаев 
«Халық – ғажап тәлімгер» кітабында тауып айтқан.Бала тәрбиесінің 
негізгі тірегі – халықтық тәрбие деп тауып, бүгін таңда оған қайта ора-
луымыз жоғарыдағы ой-тұжырымның ақиқат айғағы іспетті. Халықтық 
педагогиканы оқу-тәрбие жұмысының мазмұнына енгізу – мектеп 
мұғалімдеріне жүктелер үлкен міндеттердің бірі. Бұл  міндеттерді әрбір 
ұстаз өз шама-шарқынша  жүзеге  асыруда.  Осы  орайда өзім сабақ беретін 
химия пәнінен халық тәрбиесін қолданудағы тәжірибемді ортаға салу-
ды жөн көрдім. Қазақ халқының әрбір салт-дәстүрінде, әдет-ғұрпында, 
ырым-кәдесінде, мақал-мәтелінде, аңыз-әңгімелерінде  ұлттық  үлгі-
өнеге, тәлім-тәрбие тұнып тұр. Бұларды  пайдалану сабақ сапасын арт-
тыра түсері даусыз.

Теріні  илеу әдісі
Малма айранның сары суына ұн, кебек қосып, ашытып, тері илейтін 

сұйық зат алады. С6Н12О6 → 2СН3-СН-СООН. Ұйыған айранды дорбаға  
құйып, аузын байлап, астына астау ағаш қойып, іліп қояды. Астауға 
жиналған айранның сары суына ұн, кебек қосып, былғап, теріні салып, 
бетін жапқан қақпақты таспен бастырып тастайды. Иде жатқан теріні 
күніне 3-4 рет ауыстырып отырады. Жылқы терісі қалыңдығына қарай 
малмада шамамен  15–20 күн жатады. Терінің исі қанғанша 2 жаққа тар-
тып байлайды. Суын сорғытып, кептіріп талқыға салады.

Металдарды  пайдалану  әдістері
Зергерлер Рb, Аu, Аg, Сu, Fe сияқты  металдарды  пайдаланып, 

бұйымдар жасаған. Балқытып, түрлі  пішінге  келтірген. Балалар асықтың  
ішік  жағын үңгілеп, қорғасын құйғанда сақаның ауыр болғанын  қалайды.

Әдейі  зергерлік  балғалар, балқытатын пештер арқылы әшекей 
бұйымдары, тұрмыс бұйымдары жасалады.

Қоспаларды  бөлу  әдісі
Қыздыру нәтижесінде физикалық құбылыс – су буға айналып, суа-

лу үрдісі жүреді. Мысалы, ас тұзын бөлу үшін тұзды ерітіндіні қазанға 
құйып қайнатады. Кейін салқындатып, кристалдар түрінде бөліп алады.

Оқ-дәрі жасау  әдісі
Қорғасын  кенін қазып алып, оны жылқының тезегіне қойып, қойдың 

майын құйып, содан кейін арнайы жер ошақ пешке салып қорытқан.
Күкіртті терек көмірмен араластырып, селитра есебіне ескі бейіт 
топырағын қосып, оны қазанға салып қайнатады.

Қайнау кезінде бұлардың жарылып кетпеуін қадағалап, қоспаға ауық-
ауық су бүркеді.Қоспаны тарының аумағындай майда дөңгелек қорғасын 
оқ-дәрі болғанға дейін араластырады.

2 КNO3+S+3C → К2S+N2+3CO2 
4. “Қазақстан мектебі” №5, 2016.
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Отты   пайдалану  әдістері
Күкірт жанады. Күкірттің (Iv) оксиді – өткір иісті, түссіз газ. Ол 

көптеген органикалық бояуларды түссіздендіреді. 
S+O2 = SO2
Ауада көгілдір жалынмен жанады. Бесікке сәбиді саларда, жаңа үйді 

ыстағанда күкіртті жағып, үйді түтіндеткен. Себебі, күкіртті газ кейбір 
микроағзаларды өлтіреді, шіру үрдісіне жол бермейді.

Бояулар  жасау  әдістері
Халық өсімдіктерді жинап, кептіріп, суға езген, ерітіндіні тұндырып, 

бояу тұнбасын әзірлеген. Жіптерді қазанға салып, суға ерітілген бояумен 
бірге аударыстыра отырып қайнатады, жіптердің қылшықтары бүріліп, 
сыптығырланғанда жіптің бояуы қанды деуге болады. Кейде бояу жақсы 
сіңуі үшін бояу мен суға ашудас, мүсәтір, тұз қосып, май салса, бояудың 
түр-түстері ашық болады. Бояу сіңіп, қайнап боялған жіпті сол қалпында 
сөреге іліп, сағат сайын аударыстырып, кептіреді.

Қымыз  ашыту  әдісі
Қымыз ағаш күбіде ашытылады. Қымыз ашытқысы «Қор» деп атала-

ды. Дәкеге түйген қорды сабаға, не күбіге салып, оның үстіне 1 шелек-
тей саумалды құйып, ыдысты жылы орайды. Қор езіліп, саумалға тегіс 
тарағанда саумал дәмі қышқылданады. Сөйтіп, жаңа қор жасалады. Жаңа 
қордың үстіне салқындатылған саумалды құйып, әр саумал құйылған 
сайын піспекпен жарты сағаттай араластырып отырады.

С6Н12О6  →  2 СН3 = CНОН-СООН
Глюкоза                 Сүт қышқылы
Сабын   жасау  әдісі
Адыраспанды кептіріп, өртеп, қазанға салады. Оған кәдімгі мал 

майын қосады. Жайлап қайнатып, былғап отырады. Су қоса отырып 
қайнатады. Сол ерітіндіден алып, ыстық су құйып шайқаса, бірігіп  сабын 
болады. Өсімдік құрамындағы хлорофилл сабындау үрдісіне қатысады.

Қазақ   халқының   тұрмысындағы  химияның маңызын   зерттеу    
арқылы   оқушының   химия   пәніне   қызығушылығы  артып, қазақ  
халқының  тұрмыс-тіршілігін, салт-дәстүрін  терең білу үшін зерттеу  
жұмыстарын    жүргізуге талпынып, талдау  жасауға   үйренеді.

Химия  сабағында   және  сыныптан  тыс  жұмыстарда   халықтық  
педагогиканы   пайдаланудың ерекшелігі мынада.

1. Химия сабағын білім стандарты талабына сай оқыту арқылы:
– оқушыларға білім  беру;
– оқушылардың   білім  алу  қажеттілігін   сезіндіру;
– алған  білімін   мектеп  бағдарламасына сәйкес  іске   асыру (есеп-

тер  шығару, тәжірибелер  жасау);
– оқушылардың  ой-өрісін,    мәдениетін   қалыптастыру. 
Химия   сабағын  оқытуда халықтық  педагогика  элементтерін  қол-

дану   арқылы: 
– оқушыларды   білім  алуға  ынталандыру;
– өздігінен  ізденіп, білімге  қызығуын  тудыру;
– алған  білімді  күнделікті  тұрмыста, өмір  тәжірибесінде   пай-

далана  білу;
– ұлттық   саналылығын, этномәдениетін  дамыту.
Халықтық  педагогика    элементтерін   химия     сабақтарында    және    
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сыныптан  тыс     жұмыстарда    жүйелі    түрде    пайдалану      химияны    
оқытудың     нәтижелігін  арттырады.

Оқушылардың   химия  пәніне   қызығушылығын   тудырып, химия-
лық   білімді     сапалы  игеріп, оны  күнделікті   тұрмыс-тіршілікте    
пайдалануға    үйретеді  және  ойлау    қабілетінің    дамуына, ұлттық   
мәдениетті   дәріптеу    дағдыларының    жетілуіне    жол  ашады.

Солтүстік  Қазақстан  облысы
Есіл  ауданы.

he aim of the lesson: 
1. educational: ағылшын тіліндегі «mау және might»  модалдік 

MODAL  VERBS  “MAY  OR  MIGHT” 

Гүлфарида  МИЗАНБАЕВА,
№ 51 мектеп-гимназиясының
ағылшын тілі пәні мұғалімі

T
етістіктердің қызметін түсіндіру, бағдарламада белгіленген тақырыптар мен 
тілдік материалдарды қайталау.

2. developing: оқушылардың танымдық қызығушылығын  арттыру және 
олардың  тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу, есте сақтау қабілеттерін дамыту.

3. bringing up: сөйлеу мәдениетін жетілдіру, кішіпейілділікке, 
сыпайылыққа, сонымен қатар адамгершілікке тәрбиелеу.

The type of the lesson: mixed
Aids: slides, pictures, electronic book, materials from internet        
The procedure of the lesson.
I. Organization moment.
Teacher: Hello, dear children and our guests! How are you? 
Pupils: Good morning, teacher! We’re fine, thanks. And  what  about  you?
Teacher: I’m ok, thank you. Who is on duty and who is away?
Pupil 1: All are present. It’s very good.
 II. Warming- up (Questionnaire): Before beginning our lesson, let’s have a 

short discussion about  languages. There are many different reasons why people 
study foreign languages. There are given some questions on the blackboard. Read 
and answer please. P1 –P2- P3- P4- P5

1. Did you start learning English before you were seven?
2. Is it easy to learn English?
3. What difficulties do you think someone learning this language would have?
4. Have you ever been to an English- speaking country? 
5. Why do you learn English?
III. Checking up  their homework. Ex 2
Aggie thinks that…                               
P1: there may be online classrooms.                                                                                               
P3: there  might be fewer accidents in the future.
P5: children might have robot teachers. 
Sunil thinks that…    
P2: people may not like technology in the future.
P4: people will talk to their neighbours.
P6: it may be difficult to find out information.
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IV. New lesson. Now all of you look at the blackboard and listen to him 
рossibility – мүмкіндік
permission – рұқсат
interchangeable – you can put each 

on of them, the effect will be the same
speculate – what might happen
V. Matching the pictures with their 

question 
P1:  May I sit here?
P2: Can I borrow your bike for 

half an hour?
P3: Can I try this on?
P4: Do you think I could close the 

window?
P5: May I come in?
VI. Use may or might and the 

words in the box to complete these 
sentences.

Information       eco- friendly       
global warming       technology

1. We……live in ……houses in 
the future. They …… use advanced…..
to produce light and warmth. 2. I think 
….get worse and there…..be more 
natural disasters. 3. In the future, 
our school…..buy a lot more new 

computers and then we…..use the internet during class to find out…….
VII. Now write sentences about your vision of the future. Put the sentences 

under Good! or Bad! P1-P2-P3-P4
VIII. Writing mini test 
1. Write sentences using may/might  or  may not/might not.
1.  I / live in New York 
I might / may live in New York.  

2.  We / travel in rocket cars 
3.  People / visit other planets 
4.  Many people / be fit and healthy 
5.  We / live in ordinary houses 
6.  Global warming / worse
2.   Complete the sentences using the words in the box.
Click crash      mouse   template  
                   manual  font
1. Use this  template  to design your website.
2. I haven’t read the   .
3. Stop clicking on everything or your computer will      !
4. I used a purple   when I typed this email.
5.   on that button to open the files.
6.  Use your   to click on the menu button.
IX. Let’s sing a song “May there always be sunshine” 
Cl
X. Giving homework and their marks: to write ex.4-8, to write some  predictions  

about shopping and food
Your marks for today are……..
The lesson is over.You may be free. Good- bye!

Астана қаласы.
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уған ел – Отаны, оның рәміздері, елтаңбасы, тәуелсіздік күні тура-
лы балалардың түсініктерін молайту мақсатында өткізілген оқу іс-

Мектепке  дейінгі  мекемелерде

ҚАЗАҚ  ЕЛІ  ЖӘНЕ  ХАЛЫҚТАР  
ДОСТЫҒЫ

Анар  АЙДАХМЕТОВА,
“Ұлан” балабақшасының тәрбиешісі

T
әрекетінде тәрбиеленушілердің Отанына деген сүйіспеншіліктерін арттыру, 
жерін, елін сүюге тәрбиелеу көзделді.

Көрнекі құралдар ретінде слайдтар, рәміздер, ұлттық киімдер, ұлттық 
тағамдар пайдаланылды.

Түсіндірме, сұрақ-жауап, ойын әдіс-тәсілдері қолданылған бұл сабақтың 
билингвальді компоненті мына сөздерден құралды: халықтар достығы – 
дружба народов, рәміздер – символика, Отан – Родина, ұлттық киімдер – на-
циональные одежда, ұлттық тағамдар – национальные блюдо.

Мотивациялық-қозғаушылық тудыру үшін балаларды шаттық шеңберіне 
тұрғызып,  қимыл-қозғалыс жасатамын.

Армысың, шапағатты – Күн-Ана!            Құт дарып, бар әлемді жарылқа!
Армысың, қайырымды – Аспан-Ана!         Қайырлы таң, апайлар!       
Армысың, мейірімді – Жер-Ана!                Қайырлы таң, балалар! 

Ұйымдастырушылық-ізденістік  кезеңінде  оқу  іс-әрекетіміздің тақы-
рыбы – «Халықтар достығы» екенін түсіндіріп, төмендегі сауалдарға жауап 
аламын.

– Біздің Отанымыз қалай аталады, балалар?
– Біздің Отанымыз – Қазақстан Республикасы.
– Отанымыз қандай мемлекет?
– Қазақстан Республикасы – тәуелсіз, егеменді мемлекет.
– Қазақстан Республикасының президенті кім?
– Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарба-

ев.
– Қазақстан Республикасының астанасы қай қала?
– Астана қаласы.
– Жарайсыңдар, балалар!
Енді Отанымыздың Елордасы – Астана туралы тақпағымызды айта 

кетейік.
(Балалар тақпақтарын айтады.) 
– Қандай мақал-мәтел білесіңдер?
– Балалар, әр мемлекеттің өзіне тән рәміздері болады, біздің де өз 

рәміздеріміз бар? Кәне,  кім атап береді?
(Біздің рәміздеріміз: Ту, Елтаңба, Әнұран.)
– Ту туралы кім әңгімелейді?
– Елтаңба туралы кім айтады?
– Әнұранның авторлары кім?
 (Балалар жауап береді.)
Бұдан кейін балалар Әнұранды орындады.
Қазақстан Республикасы – көпұлтты мемлекет. Қазақтармен бірге 

кәрістер, ұйғырлар және басқа ұлттар өмір сүреді. Біздің елде тұратын әрбір 
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ұлт өкілдері өз тілін, мәдениетін, салт-дәстүрін, ұлттық ертегісін, аңыздарын  
ұрпақтан-ұрпаққа жалғастырып келеді және олар бір-бірімен тату-тәтті 
тұрады. Бірлігі жарасқан елміз, соның арқасында бақытты да жарқын 
болашақта өмір сүруді мақсат етіп отырмыз.

Мен жоғарыдағы мазмұндағы сөздерді айта отырып егемен қазақ елінде 
130-дан астам ұлт тұратынын, олардың кейбір өкілдері бізге қонаққа келіп 
отырғанын хабарлаймын.

1-қонақ – қазақ ұлты.
Балалар «Қош, келдіңіздер, қонақтар!» дейді.
2-қонақ – кәріс ұлты.
3-қонақ – шешен ұлты.
4-қонақ – орыс ұлты.
5-қонақ – дұнған ұлты.
Қонақтар өздерін таныстырып өтеді және әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерін 

әңгімелеп береді.
Балалар мұқият тыңдайды. Арасында «Пиала» биі биленіп, «Атамекен» 

әні орындалады.
– Балалар, ерлікке толы еліміздің өшпес даңқы, ар-намысты 

қазағымыздың асқақ рухы бізді болашаққа жетелейді. Кең байтақ жеріміздің 
ақпейілі, қонақжайлығы, дархандығы бүкіл жұртқа мәдім. Ендеше Тәуелсіз 
мемлекетіміздің мәртебесі қашанда биік болсын! Бірлігіміздің берекесі арта 
берсін! Сол Отаншыл, ұлтжанды еліміздің рухын аспандататын ертеңіміздің 
болашағы – сендерсіңдер, балалар!

«Ертеңін ойлаған ел азбайды» деген халық даналығына сүйене отырып,    
Қазақстанды Отаным деп  білетін  әрбір азамат  жүрегінің терең  түкпірінде 
мемлекеттік рәміздерге құрмет көрсетіп, оларды зор мақтанышпен сақтауы 
тиіс. Бұл – баршамыздың туған ел алдындағы перзенттік борышымыз.

Оқу іс-әрекетін осылайша қорытындылай келіп, рефлексиялық-
түзетушілік кезеңінде балалардан оқу іс-әрекеті барысынан алған әсерлерін, 
көңіл күйлерін, немен айналысқандарын, не үйренгендерін сұраймын.

Алматы қаласы.

лдымен балалар шаттық шеңберін құрып тұрады.
– Қане, балалар бір-біріміздің қолымыздан ұстап күн жасайық.

“ЖАЙДАРМАН”  САЙЫСЫ

Закира  МЫРЗАХМЕТОВА,
№7 балабақшаның ересектер тобы тәрбиешісі

А
– Мынау ненің суреті? (күннің).
– Күн жарқырап шыққан кезде адамдарға шуағын шашады. Таңертең 

тұрған кезде аналарың қайырлы таң деп айта ма? Бізде бір-бірімізге қайырлы 
таң тілейік.

– Қайырлы таң көздерім, сендер ояныңдар!
– Қайырлы таң құлақтарым, сендер ояныңдар!
– Қайырлы таң саусақтарым, сендер ояныңдар!
Балалар көздерін, құлақтарын уқалап, қолдарымен  шапалақтайды.
– Жарайсыңдар,  бүгінгі күніміз жақсы болсын.
Бүгін біз қарапайым математикалық ұғымдар туралы ашық оқу іс-

әрекетін өтеміз. Сонымен, «Жайдарман» сайысын бастайық.
Жүргізушілер кезектесе сөйлеп, құрметті қонақтар: апайлар және ата-

аналармен амандасып алады. Қазылыққа Ханшайым мен оның нөкерлері  
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келіп отырғанын хабарлайды және екі топты ортаға шақырып, өздерін таныс-
тыруларын сұрайды.

1-топ –  «Бірлік». Ұраны – «Бірлік бар жерде, тірлік бар».
Тобымыз біздің бірлік, Жарыстарда озамыз,
Ұйымшылмыз үздік.  Жүлдегерлер боламыз.

2-топ – «Сандық». Ұраны – «Санымыз маңызды емес, сапамыз маңызды».
Сапалы біз сандармыз, Білімменен сусындап,
Ақылды біз жандармыз. Жеңісті де алармыз.

1-сайыс – «Білгенге маржан». «Бірлік» тобына сұрақ. Жылдың неше 
мезгілі бар?

«Сандық» тобына сұрақ. Қазір жылдың қай мезгілі?
Әділқазы алқасы «Бірлік» және «Сандық» тобының таныстыру және 

«Білгенге маржан» сайысына бағаларын береді.
2-сайыс – «Сандар әлеміне саяхат».
«Сандық» тобына сұрақ. Сандарды оңға қарай сана.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
«Бірлік» тобына сұрақ. Сандарды солдан оңға қарай сана?
3-сайыс – сергіту сәті ретінде алынған, «Билейтін сандар мен пішіндер».
Бұл сайыстың шарты екі топ билеп, өз тапсырмаларын қояды.
«Бірлік» тобы билеп, жабыстырылған пішіндердің атауын атауды 

сұрайды.
«Сандық» тобы билеп, сандардың атауын сұрайды.
4-сайыс «Жасырынбақ сандар»  деп аталады.
Сайыс шарты бойынша екі топ экранға назар аударып, жасырынған сан-

дарды табады.
(. 1 . 3 . 4 . 6 . 7)
Соңында  әділқазылар  алқасы бағалары беріліп,  жеңімпаз топ анық-

талады. 
«Жайдарман» сайысы іс-әрекетін тәрбиеші қорытындылап, бірнеше 

сұрақтарға балалардан жауап алады.
 Алматы қаласы.

өрт түлігім – ырысым» тақырыбындағы бұл ұйымдас-
тырылған оқу іс-әрекет ішінде  жапсыру,  қарапайым 

 «ТӨРТ  ТҮЛІГІМ – ЫРЫСЫМ» 

А.ЕШМҰХАНБЕТОВА,
«Балдаурен» балабақшасының тәрбиешісі

“Т
математикалық  ұғымдарды  қалыптастыру, айналамен таныстыру, тіл дамы-
ту, көркем  әдебиетке баулу көзделіп, мынадай мақсат қойылды.  Балаларға  
халық ауыз әдебиетімен таныстыруды жалғастыру, төрт түлік туралы  
білімдерін толықтыру, тақпақтарды қайталай отырып сұрақ-жауап, ертегіні 
сахналау арқылы тіл байлықтарын дамыту, сөздік қорларын молайту. Жұмбақ 
шешу, дидактикалық ойындар арқылы  білімдерін  кеңейту, ой-өрісін дамы-
ту, сандарды тура және кері санату, көршілерін табу, биік-аласа ұғымдарын 
қалыптастыру. Шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып жылқының 
жалы, құйрығын, тұяғын жапсырту арқылы  балалардың  іскерліктерін  да-
мыту,  ұқыптылыққа,  зейінділікке, әсемдік пен сұлулықты бағалай білуге, өз 
бетінше жұмыс жасау дағдыларына үйрету. Төрт түлікке деген  сүйіспеншілік 
сезімін ояту және оның беретін пайдасы туралы түсіндіру, төрт түлікке деген 
қамқорлыққа тәрбиелеу.
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Көрнекілігіне төрт түлік туралы суреттер, үлгі суреттер, қима қағаздар,  
қайшы, желім, орамалдар, төлдердің киімдері, таратылмалы суреттер, 
қарындаштар, техникалық құралдар (үнтаспа, слайд) пайдаланылды.

Түсіндіру, әңгімелесу, сұрақ-жауап, жұмбақ шешу, тапсырмалар  орын-
дау,  ертегіні  сахналау әдіс-тәсілдері арқылы өткен тәрбие жұмысында би-
лингвальды компоненті мыналар болды.  Бота – верблюжонок, құлын – жере-
бенок, бұзау – теленок, қозы – ягненок, лақ – козленок.

Ұйымдастырушылық-оятушылық кезеңінде балалар  «Шаттық шеңберін» 
құрып, бір-біріне  қонаққа барады, алақандарына алақанымызды қойып 
күлімдейді. 

– Қонақтарымыздың жылуын, мейрімділігін сездіңдер ме?, – деп 
сұраймын. Олар өз жауаптарын береді. Сосын бәрін ортаға жинап,  үйде 
аналарының, әкелерінің қалай еркелететінін сұраймын.

Балалардың жауаптары.
– Мені анам қошақаным дейді.
– Мені әкем ботам дейді.
– Мені әкем  құлыншағым дейді.
– Мені әкем  қозым дейді.
Бұдан кейін жұмбақ жасырамын.
Қамыс құлақ, тостаған тұяқ,
Мінсең қанат, сүті дәрі, еті тамақ.
Ол қандай жануар? (Жылқы)
Осы кезде аттың шапқан дыбысы естіледі. Ішке жылқы кіреді.
Жылқы. Ой, мен қайда тап болдым? Жаңа ғана жайлауда үйірімде жүр 

едім.
–  Балалар, бізге келген қандай жануар? (жылқы).
Жылқы. Сәлеметсіңдер ме, балалар!
Сендер мені танисыңдар ма?
– Иә, танимыз.
Жылқы. Сендер менің достарым – төрт түлік туралы не біледі екенсіңдер, 

кәне, жұмбақ жасырайын сендер шешімін тауып көріңдер.
Кішкене ғана бойы бар, Мойны ұзын, үсті тау,  
Айналдырып киген тоны бар. Табаны жалпақ, боз жорға. 
                                          (қой)         (түйе) 
Ел аузынан түспеген Басында таяғы бар,                         
Зеңгі баба құт деген. Төрт аяғы бар,
Балалар тез өссін деп, Екі құлағы бар, 
Шелек-шелек сүт берген. Иегінде сақалы бар. 
          (сиыр)                                                 (ешкі)
Балалар төрт түлік туралы жылқыға тақпақтар айтып береді.
Ең зор түлік түйемін, Пайдалансаң, сүтім шұбат,    
Тікенді шөпті сүйемін.            Дертке дауа, жанға қуат.               
                                               * * *
Арғымақ тұлпар жылқымын, Ерге қанат тұлпар мен,                
Мақтанышы жұртымның.  Қай түлік келер маған тең. 
                                                 * * *
Сүтім қымыз, етім ем, Байлығымын әр үйдің,
Мінезі жайлы сиырмын. Етім дәмді, сүтім бал.                        
                                                 * * *
Қажет болса, сүтім қаймақ, Теріміз тон, былғары,
Қой-ешкі бір түлікпіз.  Жүніміз киім тұр әні.
Бірге өстік күдіксіз.  Қой-ешкі ең құнды мал.
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Жылқы. Жарайсыңдар балалар, достарым туралы көп тақпақ біледі 
екенсіңдер. Балалар енді төрт түлікті атап, төлдерін тауып берейік.

«Төлдерін тап та, көрсет» ойыны ойналып, онда балалар, төрт түлікті 
атап, төлдерін тауып, сызық арқылы енесіне қосады. Сосын төрт түліктің  
төлдерін қалай еркелетіп атайтыны сұралады.

Түйе төлі – ботаны ботақаным, ботам деп еркелетеміз. 
Жылқы төлі – құлынды құлыншағым, құндызым деп еркелетеміз.
Сиыр төлі – бұзауды бұзауқаным, момақаным деп еркелетеміз.
Қой төлі – қозыны қошақаным, қозым деп еркелетеміз.
Ешкі төлі – лақты лағым, тентегім деп еркелетеміз.
Балалар төрт түліктің  төлдерін орысша,  ағылшынша атап береді.  
Бота – верблюжонок – colt.
Құлын – жеребенок – foal.
Бұзау – теленок – calf.
Қозы – ягненок – lamb.
Лақ – козленок – kid.
Бұл төлдердің  суреттері слайдтан көрсетіледі.
Бұдан кейін балаларға төрт түліктің адамға беретін пайдасы туралы 

әңгімелеп беремін.
Бұрынғы заманнан бастап ата-бабаларымыз төрт түлік малды ерекше 

күтіп баптаған. Оларға түйе, сиыр, жылқы, қой, ешкі жататынын білесіңдер. 
Олар  үй жануарына жатады. Сондықтан да адамдарға тигізер пайдасы көп.

Төрт түліктің төресі – түйе, ол жануарлардың киелісі. Оның еті – тамақ, 
шұбаты – сусын, жүні – киім.Түйе – таптырмас көлік. Ол шөлге өте төзімді 
келеді.

Жылқыны  ер  қанаты  деп  халқымыз  бекер  айтпаған. Ол – сезімтал, 
талғампаз жануар. Жылқыны көбіне ер адамдар мінеді. Баратын жеріне көлік 
ретінде қолданады, арбаға, қыста шанаға жегеді, жылқының жүйрігі болады, 
олармен аң аулауға шығады, көкпарға, жарыстарға  қосады, сүтінен қымыз 
ашытады, сусын ретінде пайдаланады. Қымызы денсаулыққа  өте пайдалы.

Сиыр  ірі қара малға жатады. Сиырдың еті, сүті пайдалы. Сүтінен айран, 
қаймақ, құрт, ірімшік  жасалады. Терісінен  аяқ киімдер тігеді.

Қой уақ малға жатады. Ол төрт түліктің ішіндегі момыны. Қойдың еті, 
сүті,  майы, терісі пайдалы. Жүнінен киіз басылады, киім-кешек, алаша, кілем 
тоқылады, байпақтар басады, көрпелер жасайды. Терісінен  тондар  тігеді.

Ешкі уақ малға жатады. Тастан тасқа секіріп, тыным таппайды. Оның 
сүті, еті, түбіті пайдалы. Түбітінен әдемі орамалдар, кеудешелер тоқиды.
Терісінен аяқ киімдер,  былғары мәсілер тігеді. Сондықтан адамдар төрт 
түлікті асырап, керегіне жаратады, оларды қыста тоңбасын деп қора жасай-
ды, шөбін, суын, жемін береді, бағады. Ал жаз болғанда оларды жайлауға 
шығарып кең жерде бағады.

«Не қалай дыбыстайды?» дидактикалық ойынында сандықтың қақпағын 
ашқанда таспаға жазылған төрт түліктің дыбыстары шығады, балалар  соны 
ажыратып, қандай жануар екенін табуы керек.              

Слайдпен жұмыс жасалады.
– Балалар, мына тұрған төрт түлікті кім маған санап береді, төрт түлік 

түгел ме екен? (тура және кері санау).
– Қатар тұрған жануарлардың көршілерін атайық.
– Осы жануарлардың ішіндегі ең биік, ең аласа жануар қайсысы?
Балалар өз беттерінше жұмыс жасайды.
 «Төлдердің айтысы»  сахналық көрінісінде балалар өздері қалаған жан-

уарды таңдап алып, ертегіні сахналайды.  
Жылқы. Жарайсыңдар балалар, сендер төрт түлік туралы көп біледі 

екенсіңдер.
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Мен сендерге ризамын. Сендерге әжемнің сүттен жасаған құртын ала 
келген едім, соны сендерге берейін. Мен сендердің білімдеріңді көрдім, риза 
болдым, енді жайлауыма қайтайын. Сау болыңдар, балалар.

Қорытынды сұрақтар қойылады. 
– Балалар, біздер бүгін не туралы айттық?
– Төрт түлікке не жатады екен? 
– Біздерге не қонаққа келді? 
– Төрт түліктің адамға тигізер пайдасы қандай? 
– Балалар төрт түлік туралы не біліп үйрендіңдер? 
– Сендерге төрт түлік турасында нелер ұнады?,   т.б.
Соңында балалар бүгінгі оқу іс- әрекеттен алған әсерлері туралы бөлісіп, 

қонақтармен қоштасады.
Орал қаласы.

сем безендірілген музыка залында өткен  «Туған күніңмен, достым!» 
ашық сабағымда балаларды мәдениеттілікке, сыйластыққа, орта ара-

ТУҒАН  КҮНІҢМЕН,  ДОСТЫМ!

Жібек  НАРКЕЕВА,
“Ұлан” балабақшасының музыка жетекшісі

Ә
сында өзін-өзі дұрыс ұстауға, бір-бірін  құрметтеуге тәрбиелеу мақсат етілді.
Өйткені, туған күн – достарыңның саған  деген зор ілтипатымен арнаулары, 
тілектерін арнайтын күн.

Зал ортасында екі қыз бала ойнап отырады.
1-бала. Бүгін қонақтар кешікті ғой, әлде келмейін деді ме екен?
2-бала. Жоқ! Мен бағана оларға қоңырау шалғанымда сағат 10-да 

барлығымыз жиналып келеміз деген.
«Туған күніңмен» әні орындалып тұр. Осы кезде зал ішіне қолдарына гүл 

ұстаған қонақтар кіріп келеді.
1-бала. Рақмет, достар! Келгендеріңе өте қуаныштымыз.
2-бала. Иә, біз де өте ризамыз.
Балалар туған күн иелерін ортаға алып, барлығы «Туған күндерің құтты 

болсын» деп айтады. 
Екеуі келген қонақтарға рақметін айтады.
Жүргізуші. Сәлеметсіздер ме, қонақтар. Балалар бүгін сендер «Туған 

күніңмен, достым!» мерекесіне келіп отырсыңдар.Келген қонақтармен 
бәріміз амандасайық.

Алтын арай таң атты,   Осы отырған барша жұрт
Бізге шуағын таратты.   Сәлеметсіздер ме, қонақтар!
Келген қадамдарыңыз құтты болсын,
Жүргізуші. Қане, балалар сендер осы «Туған күн» мерекесін қалай 

өткізесіңдер, бұл  мереке кімге арналған?
Балалар. Бұл мереке баланың дүниеге келу кезеңінен басталады. Оған 

келген қонақтар  сыйлықтар сыйлап, ақ тілектерін жаудырады.
Жүргізуші.  Міне, сендер бүгін Әсел мен Мерейдің туған күнін атап 

өткелі жиналып отырсыңдар. Бәріміз ақ тілектерімізді екі қызға арнап, 
мерекемізді бастайық.

Балалар «Бәрімізге мереке» әнін хормен орындайды. Әннен кейін арнау 
тақпақтарын айтып береді.

1-бала. 
Туған күнімен құттықтап,  Оны біз мадақтап,
Досымызға ән айтамыз.  Қуаныш сыйлап қайтамыз.
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2-бала.
Туған күнің құтты болсын,  Денсаулығың мықты болсын,
Ақылды бол, әдепті бол.  Әділетті, әдемі бол.

3-бала.     
Құтты болсын туған күнің – Қол бұлғайды қырда бүгін,
Думан күнің, жан досым.  Қызғалдақтар арман күн.

Жүргізуші.      
Айгөлек-ау, айгөлек,   Айдай толған кезімде
Айдың жүзі дөңгелек.  Би билеймін дөңгелеп.

«Кеңжайлау» биі биленеді.
Жүргізуші.  Рақмет қыздар. Билерің өте керемет екен.
(Көңілді музыка ойналады, зал ішіне Күлегеш кіріп келеді, қолында шар-

лар.)
Күлегеш. Сәлеметсіздер ме, балалар, сәлеметсіздер ме, қонақтар. Мен 

мына екі қыздың туған күніне арнайы әсем шарларыммен ұшып келдім. Және  
өз арнау  тілегімді, ойынымды әкелдім.  

Жастық өтіп барады,  Сырласайық шешіле,
Қанатындай жылдардың.  Көңіл құсы өрлесін.
Алдымызда бар әлі,   Туған күннің кешіне
Талай тойлар, туған күн.  Шақырамын кел достым.

– Қалай, өлеңім сендерге ұнады ма?
Жүргізуші. Рақмет Күлегеш, әрине ұнады. Енді мына отырған балалар-

мен ойын ойнап жіберсең қалай болар екен?
Күлегеш. Әрине, ойнаймын.
«Кім жылдам?»  ойыны ойналады. Бұл ойында жүргізуші баланың есту, 

қырағылық қабілетін  көрсетуге тырысады. Мысалы: аяқ, қол, мұрын, мінез  
осыларды ақырын айтудан бастап  жылдам айтуға жеткізеді. Аталған дене 
мүшелерін балалар тез қолдарымен  көрсетіп, жылдамдықтарын арттыруы 
тиіс.

Содан соң балалар тақпақтар айтуды жалғастырады.
4-бала.
Жаңа өмірде өстік бірге  Құшақ жая келдім міне,
Сенің тойың – менікі.  Ақ ниетім – сенікі.

5-бала.
Жыр қосайық, сырласайық,  Бір жасайық, мың жасайық,
Жылдың жайсаң айында.  Жақсы достың тойында.

6-бала.
Құтты болсын нұрлы таңда  Сен туғанда той-думанға
Туған күнің бауырым.  Бөленіпті ауылың.

7-бала.
Еркін күліп ойнаймыз,  Туыстықты қастерлеп,
Ертеңді де ойлаймыз.  Туған күнді тойлаймыз.

Жүргізуші.
Мерекелі күнің  Кеудедегі гүлің
Қандай тамаша.  Қалды жараса.

«Бүгін туған күніміз» әні шырқалып,  «Шығыс биі» орындалады.
(Осы кезде залға қыздардың анасы кіріп келеді.)
Ана. Амансыңдар ма, қыздарым, амансыңдар ма, ұлдарым.
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Бүгін мына екі балапанымның туған күндері. Соған барлығыңның 
келгендеріңе үлкен рақмет. Барлығыңа тілерім: аспандарың ашық, дендерің сау 
болсын, ата-аналарыңның үмітін ақтар үлкен азамат болыңдар. Жүздеріңнен 
күлкі кетпесін, әрдайым осылай шат, берекеде болыңдар.

Жүргізуші. Рақмет ана, тілегіңіз қабыл болсын.
Тақпақтар айту жалғасады.
8-бала.
Досым менің мерекеңмен  Неткен қуаныш
Құттықтаймын мен сені.  Бола берсін ылғи береке.
Неткен тамаша,

9-бала.
Туған күнін достардың  Ортаға алып би билеп,
Зор қуаныш көреміз.   Әнде салып береміз.

10-бала.
Туған күніңмен құттықтап,  Ән, тақпақ жаттап
Досқа арнап.   Көңілін аулап қайтамыз.

11-бала.
Балбөбек боп  бақшамызға,  Таңқаларлық мереке өткізіп,
Күнде ертеңмен барамыз.  Қуанып үйге қайтамыз.

«Туған күн» әнін бәрі қосылып шырқайды.
Міне, бүгін мереке,   Ата-анаңа ермек боп,
Құтты болсын достарым.  Бақ сыйлашы еркем-ай.
Шат, қуаныш береке,  Еркем, еркем, еркем-ай,
Сыйлайықшы біз бүгін.  Еркелеткен еркем-ай
Денсаулығың мықты боп,  Туған күні достардың
Өсе берші еркем-ай.   Болсын тағы ертең-ай.

Мереке соңында Күлегеш балаларға өзінің әкелген шарларын таратып 
береді. Аналары дастархан жайып, барлығын қонақ қылады.

Алматы қаласы.

ель: учить решать логические задачи на смекалку, активизировать мыс-
лительную и познавательную деятельность детей. Учить различать 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФЭМП

Мадина  АКЕБАЕВА,
воспитатель ясли-сада №7

Ц
геометрические фигуры (плоскостные и объемные), сравнивать, находить 
сходства и различия. Развивать логическое мышление, память, внимание, 
сообразительность, восприятие. Совершенствовать навыки устного счета в 
пределах пяти. Воспитывать интерес к математике.

Словарная работа: объемные, плоскостные, геометрические фигуры, за-
дания.

Билингвальный словарь: ертегі, тоқаш, қоян, қасқыр, аю, түлкі.
Оборудование: ширма настольная, игрушки (колобок, дед, баба), плоские 

и объемные геометрические фигуры, раздаточный материал (елки, грибы, 
карточки  с  двумя  полосками),  диск  «Русские  народные  сказки», слайд 
шоу.
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Ход занятия.
Звучит  медленная мелодия. Дети заходят в музыкальный зал.
Приветствие. Қайырлы күн, құсқа, аңға да, қайырлы күн, жайдарлы 

жанға да, қайырлы күн, алға бассын, кешке дейін жалғасын.
Армысың, Алатауым! Армысың, достарым!
Армысың, Алматым! Армысыздар, тәрбиеші апайларым!
Круг радости.
К тебе я обращаюсь друг,  Почувствуй радость и тепла,
Вставай скорее с нами в круг. Нам всем друзьями хорошо.
(Звучит музыка.)
Воспитатель читает.
В сказке может все случиться, Сказка в двери к нам стучится
Наша сказка впереди.    Скажем сказке «Заходи!»

Дети, вы любите сказки? Давайте вспомним русскую народную сказку 
«Колобок». И так страна Математики, и страна Сказок – близкие подруги, 
а давайте  в  сказку внесем элементы математики. Посмотрим, что из него 
получится.  Вспомним  начало сказки (ставится ширма, дед, баба, колобок) 
(слайд 1).

– Жили-были старик со старухой. Вот и просит старик:
– Испеки мне, старуха колобок.
– Старуха наскребла муки, замесила тесто на сметане, скатала колобок, 

изжарила его в масле и положила на окно остынуть.
– Что было дальше? Колобок соскочил с окошка и покатился по дорожке.
Ребята, давайте, и мы отправимся вместе с колобком в путешествие, и бу-

дем помогать ему, выполнять задания, иначе может случиться непоправимое. 
Готовы!

Дети. Да!
Воспитатель. Катится Колобок, катится и видит,  лежит письмо от Зайца, 

а в нем 2 задания. Поможем Колобку решить задания? (слайд 2).
Задание 1.
– Сколько ножек у стула? У двух стульев?  (4; 8;)
– Лиса погналась за пятью утками, три утки улетели, остальные уплыли. 

Сколько уток поймала лиса?
– Какое число следует за числом 4?
– Какое число стоит перед числом три?
– Какое число спряталось между числами 3 и 5?
– Какое число меньше 4 или 3? На сколько?
– Какое число больше 2 или 3? На сколько?
– Какое число меньше 4 или 5? На сколько?
– Какое число больше 2 и 2?
Задание 2. «Реши примеры»
5+1=6       7-2=
8+2=         8-1=
6+1=         9-3=
4+2=          5-2=
Молодцы!  Задания  Зайца  мы решили, отправляемся дальше. Катится 

Колобок, катится и видит задания от Волка. Придется помочь Колобку, иначе 
Волк может съесть его. Рассаживаемся за столы. (На  столах  лежат  карточки 
с  двумя  полосками,  на подносах  раздаточный  материал – елочки,  грибоч-
ки).

Выложите на верхнюю полоску пять елочек, на нижнюю полоску – четы-
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ре грибочка. Сколько елочек, грибочков выложили, посчитайте. Что можно 
сказать о таком количестве?

Чего больше? Чего меньше? На сколько? Что нужно сделать, чтобы полу-
чилось одинаковое количество?

(Ответы детей.)
– Волк сорвал один гриб. Что скажете о таком количестве?
Чего больше? Чего меньше? На сколько? Что нужно сделать, чтобы полу-

чилось одинаковое количество? Что нужно сделать, чтобы получилось по-
ровну?

(Ответы детей.)
– Медведь срубил две елочки для детей на праздник. Что изменилось на 

этот раз?
Чего больше? Чего меньше? На сколько? Что нужно сделать, чтобы полу-

чилось одинаковое количество? Что нужно сделать, чтобы получилось по-
ровну?

(Ответы детей.)
– Молодцы, ребята, и с этими заданиями вы справились и помогли Колоб-

ку. Катится Колобок, катится и вдруг видит, лежат два больших  конверта от 
Медведя. А там задания для Колобка и набор плоскостных геометрических 
фигур. (Каждый ребенок выбирает себе нужные фигуры и строит картинку: 
домик, машинку зайчик и т. д.)

– Это игра: «Сложи картинку». (Игра на составление целого из частей из 
наборов геометрических фигур.)

– Какой узор получился?
– Из каких геометрических фигур построили узор?
– Каких фигур больше?
– Чем отличается круг от овала? (овал вытянутый, а круг нет).
– Чем отличается квадрат от круга? (у квадрата есть 4 угла, а у круга нет 

углов).
– Чем отличается квадрат от прямоугольника? (у квадрата все стороны 

равны, а у прямоугольника противоположные).
– Чем отличается треугольник от других фигур?
Молодцы, ребята с 1 заданием медведя, тоже вы справились, помогли Ко-

лобку. 2-ое задание Медведя: графический диктант; 2 клетки – вверх, 2-впра-
во, 1-вверх, 1-вправо, 3-вниз, 3-вправо, 1-вверх, 1-вправо, 5-вниз, 2-влево, 
2-вверх, 1-влево, 2-вниз, 2-влево, 4-вверх, 2-влево. 

Физкультминутка: «Колобок».
Колобок, колобок (идут в полуприседе, поставив руки на пояс.)
 Колобок – румяный бок.
 По дорожке покатился (бегут на носочках, держа руки на поясе.)
 И назад не воротился.
 Встретил мишку, волка, зайку (встав лицом в круг, изображают медведя, 

волка и зайца.)
 Всем играл на балалайке, (изображают игру на балалайке.)
 У лисы спел на носу, (пляшут вприсядку.)
 Больше нет его в лесу. (Разводят руками.)
Дети, присев на корточки, размещаются по кругу. В центре круга –  

«лиса». Игроки перекатывают мяч – «колобок» друг другу так, чтобы он убе-
гал от «лисы».

Воспитатель. Покатился Колобок дальше и наткнулся на задания Лисы. 
Мы так и знали, что у нее хитрые задачки (слайд 3):

– У бабушки Даши внук Паша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у нее 
внуков? (один).

– У какой фигуры нет ни начала, ни конца? (круг).
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– Кто быстрее плавает – утенок или цыпленок?
– Кто быстрее долетит до цветка – бабочка или гусеница?
– Над лесом летели две рыбки. Две приземлились. Сколько улетело?
– Что едят крокодилы на северном полюсе?
– На полке стояли детские книжки. Подбежала собачка взяла одну книж-

ку, потом еще, потом еще две книжки. Сколько книг прочитала собака?
– Кто громче замычит – петух или корова?
– Какой цвет волос у Колобка? 
2-ое задание лисы:  сосчитай от 1 до 10, сосчитай 10 до 1, сосчитай от 10 

до 20, сосчитай от 20 до 10.
Итог занятий.
Молодцы! Справились мы с заданиями, и Колобок вернулся к себе домой 

без приключений. Вам понравилась наше занятие?
Круг «От сердца к сердцу».
Ребята, хочу вас пригласить в круг «от сердца к сердцу». Нам нравится 

круг потому, что в нем  нет углов. Круг сближает всех людей, у кого доброе 
сердце. 

Сердце я свое открою  Все хорошие слова
Счастьем поделюсь с тобою  Говорю я для тебя.

Вы чувствуете, как нам хорошо вместе?! Потому что, сегодня у нас был 
сказочный прекрасный день. Давайте, передавая это сердечко, скажем друг 
другу  «Спасибо!»  и за  мир, в котором мы живем, и нашим гостям «Спаси-
бо!».

г.Алматы.

Өз  ойларын  көріктеп айта ал-
мау – кемшілік, ал өзінің көкейіне 
түскен ойларының болмауы – одан да 
асқан кемшілік.

К.Д. Ушинский
* * *

Жалған сөз – жан мен тәнге 
өлшеусіз азап әкелер.

Ш.Руставели
* * *

Ақылсыздықты екі белгісінен 
білуге болады: ол өзіне пайдасы жоқ 
сөзді айтады, не біреудің ісіне жөнсіз 
араласады. 

Платон
* * *

Орынсыз айтылған сөз опық 
жегізеді.

Унсуралмаали Кайкавус
* * *

Кімде-кім надан болғысы келмесе, 
емлені жете білуі керек.

Н.Г. Чернышевский

* * *
Өз тіліне әлі келмеген адамда 

шынайы шындық болмайды.
М.Ганди

* * * 
Ой көрігімен сомдалып шыққан 

сөздің шынайысы да, жалғаны да бо-
лады.

Әл-Фараби
* * *

Сипалақтап көп сөйлегенше, аз 
сөйле де дәл айт.

Ғабиден Мұстафин

* * *
Егер белгілі бір ойды өз ана 

тілімізде дәл бере алмасаң, мұны 
тіліміздің оралымсыздығынан көр-
мей, өзіміздің дәрменсіздігімізден 
көруіміз қажет.

М.В. Ломоносов
* * *

Бөспелік – өмірде орын теппеген 
игілікті сыртынан иемденер. 

Теофраст

Өсиетте-насихат
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БIЗДІҢ  МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: 

050010, Алматы қаласы,
Жамбыл көшесі, 25 үй. 

Жұмыс тел.: 
8 (727) 291-33-36.

Ұялы тел.:  
8 708-971-17-80,
8 702-638-85-62, 
8 701 503 97 80, 
8 701 287 32 88.

Басуға 27.04.2016 жылы 
қол қойылды. 

Таралымы         . 

Индекс 75737. 

Тапсырысы 182.

Пішімі 70x108  1/
16

. 

Қағазы офсеттік. 

Шартты баспа табақ 4.

Авторлық баспа табақ 6. 

Есептік баспа табақ 7,16.

Шартты бояулы 
бет таңбасы 6,87. 

Бағасы келісімді.

Журнал материалдары 
редакцияның компью-
тер  орталығында теріліп, 
беттелді.

Әріп түрі Times New Roman.

Мақала авторларының 
пікірлері редакция көзқара-
сын білдірмейді.

Тапсырыс дайын диапози-
тивтерден басылды.

Меншік иесі — Қазақстан 
Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі.

Журнал ЖШС РПБК
“Дәуір” баспаханасында 
басылды.

Қолжазба қайтарылмайды, 
мақалаларға пікір жазыл-
майды.

© “Қазақстан мектебі” 
№5, 2016 ж.

Журнал Қазақстан 
Республикасы Мәдениет,
ақпарат және қоғамдық 
келісім министрлігінде 
2003 жылы ақпанның 

13-де тіркеліп, 
№3562 – ж куәлігі берілген.

1.  Мақала  мазмұны  журналдың тақырыптық  бағыттарына және ғылыми 
деңгейіне сәйкес келуі керек, белгілі бір жаңашылдығы болуы және ғылыми 
қызметкерлер, оқытушылар, педагогтер үшін қызығушылық тудыруы тиіс. 
Мақалалар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарияланады. 

2. Ғылыми мақала көлемі  – 5–7 бет. Шрифт Times New Roman – 14, интер-        
вал – 1,5.

3. Мақала басында ӘОЖ индексін көрсету қажет.  Мақаланың тақырыбы, 
автордың аты-жөні, жұмыс орны, атқаратын қызметі көрсетіледі. Соңында автордың 
мекенжайы және ұялы телефоны жазылады. Мұғалімдердің журналға жазылған 
түбіртек көшірмелері электронды пошта немесе «Қазпошта» арқылы жолданады. 
Ғылыми-зерттеу мақалалар ізденушімен бірге ғылыми жетекші авторлығымен неме-
се пікірімен, электронды нұсқасы және төлемақы түбіртегі көшірмесімен  жіберіледі.

4. Аннотация жұмыстың мақсатын, оны жүргізудің әдісі мен әдістемесін, 
жұмыстың қысқаша нәтижелерін, оларды пайдалану аумағын, қорытындыларды 
көрсетуі тиіс. Мақалаға берілетін  аннотациялар қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде 
болуы керек. Аннотациядан кейін түйінді сөздер көрсетіліп, олар кіші әріптермен 
үтір арқылы жазылады және 5 сөзден аспауы қажет.  

5. Әдебиеттер тізімі мынадай ретпен беріледі: авторы, аталуы, басылып шыққан 
мекені, баспасы, жарық көрген жылы. Шетел тіліндегі әдебиеттер отандық басы-
лымдардан кейін жазылады. Мәтіндегі сілтемелер – шаршы жақшаларда орындала-
ды. Әдебиет көздері мәтінде дәйектеу ретімен көрсетіледі. Әдебиеттер тізіміндегі 
барлық әдебиет көздеріне мәтінде сілтемелер жасалуы шарт. 

6. Жеке файлда мақалаға фотосуреттер мен автор туралы мәліметтер қосымша 
ретінде беріледі: мақала атауы, аты-жөні, жұмыс орнының – ұйымның толық ата-
уы және мекенжайы, лауазымы, байланыс телефоны, электронды пошта. Авторлық 
фотосуреттер түрлі-түсті, жоғары сапалы (айқын, анық) болуы тиіс.  

7. Мақалада келтірілген фактілер, цитаталар, статистикалық мәліметтер, кісі ат-
тары, өлең, ән авторлары, т.б. мағлұматтар мақала авторларының жауапкершілігінде.

8. Мақала мәтіні міндетті түрде бөлімдердің стандартты атауларын қолдану  
«Кіріспе», «Негізгі бөлім», «Қорытынды» арқылы құрылуы тиіс. 

9.  Редакция әдеби өңдеу барысында келіп түскен мақалалардың көлемін қыс-
қартуға құқылы. Сондай-ақ журналдың мазмұндық бағыттарына сәйкес келмесе, жа-
зылу сапасы төмен болса мақаланы жариялауға ұсынбауға құқылы.

Мақалалар электронды және баспа нұсқаларда – e-mail: kaz_mektep@mail.ru  не-
месе Алматы қ., Жамбыл көшесі, 25, «Қазақстан мектебі» журналы редакциясы, 913-
914 каб. мекенжайына пошталық жөнелтумен қабылданады.

Редакция

МАҚАЛАЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН  ТАЛАПТАР
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Министрліктің  баспасөз  орталығынан

жылдың 11-сәуірінде Алматы қаласындағы «Ғылым орда-
сы» ғимаратында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 2016

министрі  Ерлан Сағадиевтің қатысуымен ғылым қызметкерлері күніне 
арналған «Ғылым және бизнес» халықаралық форумы өткізілді.

Іс-шараға Қазақстанның ғалымдары мен академиктері, Ұлттық ғылыми 
кеңестің мүшелері, шетел сарапшылары, жоғары оқу орындарының 

жетекші  маман  дары мен ғылы-
ми қызметкерлері қатысты.

Ерлан Сағадиев қатысу-
шыларды тарихымыздағы ай-
тулы кезең – Қазақстан Рес-
пуб ликасы тәуелсіздігінің 25 
жылдығы аталып жатқан тұс-
тағы кәсіби мереке – Ғылыми 
қызметкерлер күнімен шын 
жүректен құттықтай отырып: 
«Қазіргі кезде әлемде ғылым 
мен жаңа технологияларды 
дамыту  – өзекті мәселелердің 

бірі. Ғылыми әлеует, ғылыми техникалық ресурстар, көбінесе, әрбір елдің 
әлемдік қауымдастықтағы алатын орнын анықтайды, оның әлеуметтік 
саяси-экономикалық мәселелерін тиімді шешуге мүмкіндік береді» деді.

Форумда айтылған баяндамалардың ішінен Ұлттық ғылым 
академиясының президенті Мұрат Жұрыновтың өндірісті ғылыми 
сүйемелдеу қажеттілігі туралы баяндамасын ерекше атап айтқан жөн. 
Сонымен қатар шетел сарапшысы Корея ғылыми-техникалық ақпарат 
институтының өкілі Чал Су Лимнің Қазақстандағы ғылыми-техникалық 
ақпарат жүйесін Оңтүстік Кореяның тәжірибесін пайдалана отырып 
жетілдіру мүмкіндіктері туралы баяндаған сөздері де тыңдармандардың 
көңілінен шықты.

Форум аясында «Ғылыми-техникалық ақпараттың кешен жүйесін да-
мыту», «Стартаптарды қалыптастыру бойынша инновациялық экожүйеге 
қатысушылардың өзара ықпалдастығы» және тағы басқа тақырыптарда 
шебер-сыныптар ұйымдастырылды. Павильонда Қазақстан Респуб-
ликасының Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойына байланысты кітап 
көрмесі өтті.

Білім және ғылым министрі Ұлттық шаруашылық университетінде 
өткен «Сапаны қамтамасыздандыру, аккредитация және басқару білімінің 
болашағы» форумына да қатысты. Форум 20-дан астам мемлекеттен 500 
адамның басын  біріктірді. Олардың арасында ректорлар, шетелдік және 
отандық жоғары оқу орындарының студенттері мен оқытушылары, бизнес-
құрылыс, халықаралық ұйымдар, қоғамдық ұйымдар және бұқаралық 
ақпарат  өкілдері болды.

Ерлан Сағадиев қатысушылар алдында білімді және ғылымды дамыту 
туралы мемлекеттік бағдарламадағы негізгі өзгерістер жайында сөз қозғады 
және білім беру бағдарламасындағы жаңартулар мен оқытушылардың 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ   ФОРУМ   ӨТТІ
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ағылшын тілін меңгеру деңгейін көтеру, тағы басқа да мәселелер туралы 
тұжырымды ойларын ортаға салып, пікір алмасты.

Форумға қатысушылар министрге тікелей сұрақтар қойып, жауап 
алды, әсіресе бұл мүмкіндікті алматылық жоғары оқу орындары өкілдері 
мен журналистер қолдана білді. Министр мектептерде оқу жылын ұзарту, 
ағылшын тілін үйрету, қазақстандық жоғары оқу орындарын сертификат-
тау,  академиялық мобильділік сияқты көкейкесті сұрақтарға жауап берді.

рлеу» БАҰО АҚ филиалы Алматы қаласы бойынша педагогикалық 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында «Білім берудегі 

ЕКІНШІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУЛАРЫ

“Ө
инновация және тәжірибе – уақыт талабы» тақырыбындағы екінші 
республикалық педагогикалық оқуларының қалалық кезеңі өтті. Іс-шараның 
ашылу салтанатындағы құттықтау сөзінде институт директоры, педагоги-
ка ғылымының докторы Раиса Садвакасова педагогикалық оқулардың 
мақсат, міндеттеріне жан-жақты тоқталды. Қалалық білім басқармасына 
қарасты «Қалалық әдістемелік кабинет» ғылыми-әдістемелік зертхана 
жетекшісі  Елена  Тюкачева, ұлағатты ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері, 
«Өрлеу»  БАҰО   АҚ  Директорлар  кеңесінің  мүшесі  Аягүл  Миразова 
сөз  сөйлеп, заманауи талаптарға сәйкес жаңашылдықты таратуға, білім 
сапасын арттыруға әсері мол іс-шараға қатысушыларды құттықтап, өз ізгі 
тілектерін жеткізді.   

Білім беру саласы қызметкерлерінің педагогикалық шеберлігін артты-
ру, үздік инновациялық педагогикалық тәжірибелерді қорыту және тарату 
мақсатында ұйымдастырылған педагогикалық оқуларға меншіктік нысаны 
мен түріне, ведомстволық қатыстылығына қарамастан мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту, бастауыш білім беру, орта білім беру, техникалық және 
кәсіптік білім беру, жоғары білім беру жүйесінің (педагог мамандықтар), 
қосымша білім беру ұйымдарының өкілдері және педагогикалық ұжымдар, 
педагогикалық қызметкерлер қатысты. 

Педагогикалық оқулардың басым бағыттарына сәйкес ақпан 
айының  20–29 аралығында білім беру мекемелерінің аудандық кезеңіне 
тапсырылған жұмыстар наурыз айының 1–14 аралығында  іріктеліп, 
үздік жұмыстар қалалық кезеңге ұсынылды. Жалпы аудандық кезеңнің 
қорытындысы бойынша 48 жұмыс, яғни 48 ұстаз екінші республикалық 
педагогикалық оқуларының қалалық кезеңінде бақ сынады.  

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Абай атындағы 
Қазақ мемлекеттік педагогикалық университеті, Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университеті ғалымдары, сонымен бірге «Өрлеу» БАҰО 
АҚ әдістемелік қамтамасыз ету және оқу ісі  департаменті қызметкерлері, 
Білім беру жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру республикалық 
институтының оқытушылары, жалпы 8 ғылым докторы, 12 ғылым кан-
дидаттары екінші республикалық педагогикалық оқуларының қалалық 
кезеңіне әділқазылық жасады. 

Алты бағыт бойынша қатысқан ұстаздардың жұмыстарынан қазіргі 
таңда болып жатқан өзгерістердің білім жүйесіне тигізіп жатқан ықпалын 
көруге болады. Ұсынған материалдар тәжірибеге бағытталған, білім 
беру жүйесін жаңартудың басым бағыттарына сай оқушының танымдық 
және шығармашылық ынтасын дамытуға негізделгені байқалды. «Өрлеу» 
біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының бастама-
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сымен ұйымдастырылған «Педагогикалық оқулар» қоғамда педагогтің оң 
имиджін қалыптастырып, мұғалімнің кәсіби беделін көтеру мақсатында 
жаңашыл педагогтердің озық тәжірибелерін таратуға, біліктілік 
дағдыларын дамытуға үлесі зор екендігін атап өткен орынды. 

«Жүзден жүйрік шығар жарысқанда» демекші, екінші республикалық 
педагогикалық оқуларының қалалық кезеңінің қорытындысы бойынша: 
Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, Бастауыш білім беру, Орта білім 
беру, Қосымша білім беру, Техникалық және кәсіптік білім беру,  Жоғары 
білім сынды алты номинация бойынша   орындар белгіленді. Жеңімпаз 
(1-орын) – 1 қатысушы, жүлдегерлер (2-орын) – 2 қатысушы, жүлдегерлер 
(3-орын) – 3 қатысушыға дейін. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер дипломдар-
мен, барлық қатысушылар педагогикалық оқуларына қатысқандықтарын 
растайтын сертификаттармен марапатталды.

Жүлделі   бірінші  орынды  иеленген №69  балабақша  тәрбиешісі  
Нысанбаева Бекзат Бейбітқызы, №115 жалпы білім беретін мектептің 
бас тауыш сынып  мұғалімі  Тілеулиева Айнұр Бекенқызы, №159 
гимназияның тарих пәні мұғалімі  Асанбекова Гүлмира Сағатқызы, 
Алматы мемлекеттік политехникалық колледж оқытушысы Қаржаубаева 
Құндызай Тортайқызы маусым айының 20–24 аралығында Павлодар 
қаласында өтетін екінші республикалық педагогикалық оқуларға жолдама 
алды. 

жылдың 11–15 сәуір аралығында Ақтау қаласындағы №17 мектептің 
базасында «Сәндік қолданбалы өнер сабақтарында балалардың 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  БІЛІКТІЛІК  
АРТТЫРУ  КУРСЫ

Сәнтөре  ТӨЛЕГЕН, 
Маңғыстау облыстық оқу-әдістемелік және 
қосымша білім беру орталығының 
эстетика бөлімі әдіскері

2016
шығармашылық әлеуетін дамыту» тақырыбындағы республикалық біліктілік 
арттыру курсы ұйымдастырылды. Курсқа барлығы 57 мұғалім қатысып, 2 
топқа бөлінді.  

Курс тыңдаушыларына Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік тех-
нологиялар және инжиниринг университетінің профессоры, педагогика 
ғылымының докторы З.Көкшеева теориялық сабақ жүргізді. 

Практикалық жұмыс бойынша Ақтау қаласы №20 мектептің технология 
пәні мұғалімі М.Түнғатарова «Сәндік-қолданбалы өнерге оқытудың дәстүрлі 
әдістері» тақырыбында және Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік тех-
нологиялар және инжиниринг университетінің аға оқытушысы С.Бекешов  
«Қазақтың қолданбалы сәндік өнеріне оқыту әдістемесі» тақырыбында 
дәріс оқып, шебер-сынып көрсетті. Жаңаөзен қаласындағы «Оқушылар 
шығармашылық үйінің» жоғары санатты қосымша білім беру педагогі,  ке-
рамика, мүсіндеу өнерінің шебері Т.Бахитов «Қолданбалы сәндік өнерге 
оқытудағы білім беру технологиялары, оның ішінде керамикадан мүсін жасау» 
тақырыбында және Қарақия ауданындағы №8 орта мектептің технология пәні 
мұғалімі Т.Баданов «Қолданбалы сәндік өнерге оқытудағы білім беру техноло-
гиялары» тақырыбында сүйектен, ал  Ақтау қаласы №11 мамандандырылған 
физика-математика мектебінің технология пәні мұғалімі Г.Ақбердиева «Мата-
ны батик әдісімен әшекейлеу» тақырыбында бұйымдар жасау әдісін  үйретті.    

Курс соңында тыңдаушыларға республикалық қосымша білім беру оқу-
әдістемелік орталығының біліктілікті арттыру куәліктері табысталды.

Курс тыңдаушылары ұйымдастырушыларға өз алғыстарын білдірді.
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жылғы 15 сәуірде лицейде өткізілген «Денсаулық, білім және 
мәдениет» фестивалі Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 

 «ДЕНСАУЛЫҚ,  БІЛІМ  ЖӘНЕ 
МӘДЕНИЕТ»  ФЕСТИВАЛІ

Сара   ОРҒАНОВА, 
Алматы қазақ-түрік қыз балалар лицейі 
директорының тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары  

2016
жылдығы мен ару қала – Алматының 1000 жылдығына арналды.

Фестивальдің ашылу салтанаты Әнұранды орындаудан басталды. 
Құрметті қонақтарымыз лента қию рәсімін өткізді.  Оқушыларымыз Отан 
туралы әсем ән мен қазақтың ұлттық биін орындады.

Фестивальді ұйымдастырудағы мақсаты  – қазақ-түрік  оқу орындарын-
да  оқу-тәрбие үрдісінде қолданылатын инновациялық  технологиялардың 
алар орнын, оның тиімділігі мен қолжетімділігін көрсету, оқушылардың 
жаратылыстану-математикалық және қоғамдық-гуманитарлық бағыттар  
бойынша  жасаған тәжірибелерін тарату. «Саламатты  Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасына сәйкес салауатты өмір салтын ұстану, зиянды 
әдеттерден аулақ болып, білім мен ғылымды терең меңгеруге үндеу жасау,  
«ЭКСПО- 2017»  көрмесіне жас дарындардың өз үлесін қосуға ықпал ету. 

Фестивальда лицей оқушылары барлық пәндер бойынша зерттеу 
жұмыстарын жүргізіп, өздері жасаған эксперименттер мен макеттерін, ро-
бототехника үлгілерін, пәндік ойындарды басқа мектептердің оқушыларына 
көрсетіп, бірге тамашалап,  пікір, тәжірибе алмасты.

Фестивальді өткізуге мамандандырылған қазақ-түрік мектеп-лицей-
интернаты, Galaxy халықаралық лицейі, Сүлейман Демирел атындағы 
колледжі атсалысты.

Лицейдің екі қабатында қатарымен орналасқан білім көрмесі кімнің де 
болса қызығушылығын арттыратыны сөзсіз. Жалпы алғанда, мұғалімдердің 
жетекшілігімен оқушылардың өздері жасаған 50 шақты жобалар көрсетілді. 
Оның ішінде қазақ, орыс және ағылшын тілдерінен танымдық және 
зияткерлік ойын түрлері, математикадан логикалық ойындар, информатика 
пәні бойынша шар жинайтын роботтар мен 3D принтер арқылы шығарған 
сувенирлер, география мен тарих пәндері бойынша мағыналы макеттер мен 
стендтер, қолөнерінің тамаша туындылары, түрік халқының тұрмыс-салты 
мен ұлттық тағамдары паш етілді. Ал физика, химия, биология пәндерінен 
көрсетілген эксперименттер мен зертханалық жұмыстардың оқушыларға 
әсері мол болды.

Фестивальға Әуезов ауданының 26 мектебінен 1000-нан аса оқушы 
қатысты.

Сонымен бірге Әуезов ауданы әкімінің орынбасары С.Сайфеденов, 
Алматы қаласы білім басқармасының бас маманы А.Ботабекова, Әуезов 
аудандық білім бөлімінің басшысы Г.Ходжабергенова, «КАТЕV» 
халықаралық қоғамдық қорының вице-президенті Каплан Дурсун, 
«Қазақстан-Заман» газетінің бас директоры Серкан Хастурк, Сүлейман 
Демирел университетінің проректорлары, қалалық «Өрлеу» институтының 
қызметкерлері, елімізге танымал әнші әрі композитор Марат  Омаров,  т.б. 
қатысты.
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сыныпта өткізген сабағымның мақсаты мына төмендегілерді қамтыды.
1. Білімділігі: оқушыларға бал беретін араның құрылысы туралы 

БАЛ БАЛ АРАСЫ ЖӘНЕ ҚҰМЫРСҚАЛАР 

Назира   ӘМІРХАНОВА,
Шет жалпы орта білім беретін мектебінің 
биология пәні мұғалімі

7-
білім беру.

2. Дамытушылығы: оқушылардың ойлау қабілеттерін, оқуға деген 
қызығушылықтарын дамыту.

3. Тәрбиелілігі: өз бетімен жұмыс істеуге тәрбиелеу.
Сабақ 6 қалпақ әдісі, сыни тұрғыдан ойлау элементтері, сұрақ-жауап 

тәсілімен жүргізіліп, керекті құрал-жабдықтар ретінде интерактивті тақта, 
слайд, пайдаланылды. 

Ашық сабақ түрінде өткен дәрістің басында Эдвард де Бононың 6 қалпақ 
ережесі бойынша үй тапсырмасын сұрау үшін оқушыларды 2 топқа бөліп, 6 
қалпақты таратып беремін.

Әр типтің қысқаша сипаттамасы мынадай.
Ақ қалпақ. 
Ақ түс таза қағаз беті сияқты алалықсыз және объективті. Фактілер, 

ақпарат, сұрақтар негіз болады.
Қандай ақпаратымыз бар?
Қызыл қалпақ.
Қызыл түс ашуды, шиеленісті білдіреді. Қызыл қалпақта адамды эмоци-

ялар, сезу, сезімдер билейді. Осыған байланысты менде қандай сезімдер ту-
ындайды? 

Сары қалпақ.
Сары түс – күн көзінің, тіршіліктің түсі. Сары қалпақтағы адам опти-

мизмге толы, ол артықшылықтарды іздестіреді. Не себептен осыны істеу ке-
рек? Артықшылықтары қандай?

Қара қалпақ.
Қара түс – қараңғылық, қаһарлық, бір сөзбен айтқанда, суық. Қара 

қалпақта адам қауіптілік танытады. Бұл көмектеседі ме? Қандай қателер бар?
Жасыл қалпақ.
Жасыл қалпақ – өсімдіктердің, молшылықтың, табыстылықтың түсі. 

Жаңа идеялар туындап, шығармашылық бастауын алады. Осы жағдайда не 
істей аламыз? Баламалы идеялар бар ма? – деген сұрақтар туындайды

Көк қалпақ.
Көк қалпақ – аспан түсі. Ол ұйымдастыру және басқарумен байланысты. 

Неге қол жеткіздік? Болашақта не істеу керек?
Алдымен ой шақыру үшін жұмбақ шешкіземін.
Ұшады,   Жазыңда болады.
Қонады,   Түр-түсі сары ала,
Гүлдердің қонағы.  Не нәрсе? (ара)
Қысыңда көрінбей,

* * *
Күн нұрын далаға берді, Гүл оны араға берді,
Дала оны гүлге берді, Ара әкеп бізге бердi. (Бал)

Ойлан, жұптас, талқыла әдісі арқылы оқушылардың ойларын біріктіріп 
аламын. Сосын жаңа сабақты бастаймын.

Балара – топтасып тіршілік ететін насеком. Олар үлкен топ құрып 
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тіршілік етеді. Бал беретін балараның әрбір отбасында бір ірі-аналық ара (пат-
шасы), жүздеген аталық аралар – трутеньдер және он мыңдаған жұмысшы 
баларалар болады. Жұмысшы баларалар – бұлар толық жетілмегендіктен, 
көбейе алмайтын аналық аралар. Баларалар  әдетте ағаш қуысында, ал қолдан 
өсіргенде арнайы жасалған ағаш үйшіктерде-ұяларда мекендейді. Баларалар 
балауыздан өте көп алты қырлы ұяшықтардан тұратын кәрездер (соты) жа-
сайды.

Жұмысшы балараның құрылысы. Баларалардың түк басқан ірі 
басының екі жағында екі күрделі көзі, олардың аралығында үш жай көзшелері 
болады. Алдыңғы жағынан ұзын имек мұртшалары шығып тұрады.

Балара тіршілігінде сезім мүшелері маңызды рөл атқарады. Қараңғы 
ұялардың ішінде негізіне мұртшаларына орналасқан сипап сезу мүшелерінің 
маңызы зор. Балараларға гүл іздеуі үшін иіс сезімі мен көру сезімі қажет. 
Баларалар сары және көк түстерді, тіпті адам көре алмайтын ультракүлгін 
сәулелерді де ажыратады, бірақ, қызыл түсті көрмейді.

Баларалар ұяшықтар жасағанда балауызды жақсы жетілген кеміргіш 
жоғарғы жақтарымен илеп өңдейді. Олар гүлдерге қонғанда аталықтардан 
тозаң алады. Төменгі жақтарымен және төменгі ұзын ерінімен балара шірінін 
жалап, сорады, сондықтан баларалардың ауыз мүшелері еміріп-жалағыш 
мүшелер деп аталады.

Гүлден сорылып алынған шірін көлемділеу келген жемсауға түседі де 
жемсау бездерінен бөлініп шыққан сұйықтықпен араласады. Осыдан соң ара 
шірінді кәрез ұяшықтарына орналастырады, ол сонда балға айналады.

Балараның көкірегін қалың түк басқан, оның арқасында мөлдірлеу 
жарғақ қанаттары болады. Жұмысшы баларалардың аяқтары гүл тозаңын 
жинауға, кәрез ұяшықтарын жасауға бейімделген. Жұмысшы балараларда 
құрсағының ұшында шаншары болады. Оны жануарлардың немесе адамның 
денесіне шанышқанда у құйылып, қатты ауыртады. Ұсақ жәндіктер араның 
уына өліп кетеді.

Балара отбасының тіршілігі. Көктемде, күн жылына бастаған кезде 
жұмысшы баларалар ұяларынан ұшып шығады. Олар алғашқы гүл ашы-
ла бастағанда-ақ гүлден тозаң және шірін жинайды. Ана ара кәрездердің 
ұяшықтарына жұмыртқаларын салады. Жұмыртқадан шыққан личинкалар-
ды аралар бал араластырылған гүлдің тозаңымен азықтандырады. Ана ара 
мен трутеньдердің личинкалары едәуір үлкен ұяшықтарда дамиды.

Үйірілу. Кәрі ана ара жас ана ара шығардан сәл бұрын жұмысшы 
баларалардың бір бөлігін соңына ертіп, ұяны тастап кетеді де үйіріле бастай-
ды. Ұядан ұшып шыққан үйірілім ана араны қоршап, түйдектеліп барып, 
ағаш бұтағына қонады. Оны қапқа салып алып, жаңа ұяға апаруға болады.

Жұмысшы баларалар жаздың екінші жартысында қыстық бал қорын жи-
найды. Салқын түсісімен баларалар ұяның барлық саңылауларын балауыз-
бен бітеп, қыстап шығуға дайындалады. Қыста олар кәрездерге топтасып, 
дайындалған балды қорек етеді.

Баларалардың сигнал беруі. Ара гүлдеп тұрған шіріні мол өсімдіктерді 
тапқаннан кейін ұясына қайтадан ұшып келеді. Ол кәрездердің үстінде 
құрсағын бұлтыңдатып, айналып ұша бастайды. Бақылауға қарағанда мұндай 
«би» аралар үшін үнсіз «тіл» қызметін атқарады. «Би» қимылдары бойынша 
аралар гүлден шірін мен тозаң жинау үшін қай бағытқа және қанша жер ұшу 
керек екенін біле алады. Баларалар тозаң және шірін жинайтын жерге ұшып 
келісімен алғашқы ара иісін әкелген гүлдерге қонады.

Түкті аралар – ірі (дене тұрқы 30 мм-ге дейін жетеді) денесін түк басқан 
және әр түрлі ашық бояулы жарғаққанаттылар. Баларалар сияқты олар да топ 
болып тіршілік етеді, алайда түкті аралар шағын отбасы құрады. Түкті аралар 
ұяларын тастардың астына, жерге жасап, оның ішіне шөп пен мүк төсейді. 
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Түкті аралар шіріні мен тозаң жинағанда өсімдіктерді тозаңдандырады. 
Әсіресе, жоңышқаны тозаңдандыруда маңызы зор. Түкті араларды қорғау 
қажет, олардың ұяларын бұзуға болмайды.

Құмырсқалар. Илеу құмырсқалардың күмбезденген ұясы екенін әркім-
ақ біледі. Ірі илеулердегі құмырсқалардың саны бірнеше милионға жетеді. 
Күмбез астында илеудің жерасты бөлігі болады. Оны жас құмырсқалар да-
мып жетілетін толып жатқан жолдар торлап жатады. Құмырсқалар тек топ-
топ болып қана емес, баларалар сияқты аналық, аталық және жұмысшы 
құмырсқалардан құралған отбасыларымен ұзақ жылдар тіршілік етеді.

Құмырсқалардың басы қозғалып тұрады, күшті жетілген кеміргіш жоғарғы 
жақтары бар. Басында күрделі көздер мен имек мұртшалар орналасқан. 
Аяқтары жақсы жетілген. Аналықтары мен аталықтарында оңай сынатын 
жарғақ қанаттары болады. Бірінші және екінші бунағының арасы жіңішке 
болғандықтан, құмырсқаның құрсағы қозғалып тұрады. Құмырсқалардың 
кейбір түрлерінде құрсағының ұшына у шашатын шаншар орналасады.

Көптеген құмырсқа түрлерінің баларалардан айырмашылығы: жұмысшы 
құмырсқалар өзара еңбек бөліседі, мысалы, олардың басы үлкен немесе күшті 
жақтары бар едәуір ірілері – солдат құмырсқалар. Олар құмырсқа илеуінің 
әрбір кіре беріс жолында іннің ауызын басымен жауып тұрады. Илеуге 
оралған жұмысшы құмырсқа кіре берістегі жолды жауып тұрған солдаттың 
басын мұртшасымен тықылдатып қаққаннан кейін ғана илеуге ене алады.

Құмырсқалардың негізгі қорегі – насекомдар. Құмырсқалар илеуге бір 
күнде 1 келі шамасында насекомдар: жұлдызқұрттар, көбелектер, қоңыз 
личинкаларын әкелетіні есептеп шығарылған. Бұл насекомдардың басым 
көпшілігі орман мен ауыл шаруашылығының зиянкестері. Құмырсқалар зи-
янды насекомдарды жойып, пайда келтіреді.

Құмырсқалар жүрген жолдарының топырағын қопсытып, оған ауа мен 
ылғалдың кіріуіне  және қарашіріктің пайда болуына мүмкіндік жасай оты-
рып жауынқұрт сияқы пайда келтіреді. Құмырсқаның илеуін бұзуға болмай-
ды!

Сабақты бекіту үшін тапсырмалар беріледі.
1-тапсырма.
Сұрақ-жауап:
1. Баларалар қандай жерлерде тіршілік етеді?
2. Түкті араның баларадан айырмашылығы қандай?
3. Жұмысшы арлар қандай қызмет атқарады?
4. Аналық араның аталық анадан қандай айырмашылығы бар?
5. Илеу дегеніміз не?
6. Құмырсқалардың дене құрылысы қандай және қандай бөлімдерден 

құралған?
2-тапсырма.
Суретте не көрсетілген және атап шық?
Қызықты деректер
Бал арасы өмір бойы бір шай қасығының 12 де бірін ғана өндіреді! 

Еңбекқорлығымен танымал бал араларының бал өндіру кезіндегі жүріп 
өткен шақырымдары, бір-бірімен байланыс қабілеттері, қорғану жүйелері, 
өзара көмекшіл ерекшеліктерімен назар тартады. Бал аралары «аналық ара», 
«жұмысшы ара», «еркек ара» болып, бір-бірлерінің міндеттерін істей алмай-
тын үш түрден құралады.

42 күн өмір сүретін жұмысшы аралар алғашқы 21 күн бойы ара 
ұяларының ішінде қызметші ара ретінде тазалық жасайды, аналық ара мен 
бала аралардың қоректенуі, ара сүтінің бөлінуін, балдың пісіп жетілуін, ара 
ұясын жасау және ара ұясына күзетшілік сияқты міндеттерді атқарады. Ал 
қалған 21 күн ішінде сыртқы қызметші ара ретінде нектар, гүл тозаңы, су 
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және балауыздарды (прополис) жинайды.  
Аралардың кейбір түрлері 5–7 жыл өмір сүре алады. Ұзақ өмір сүретіндер 

ұясында ара сүтімен азықтанады. Адамдар да бал және ара сүтімен азықтанса, 
қатерлі ісіктен бастап көптеген ауруларға қарсы иммунитет жүйесін күшейтеді. 
Оның құрамында А, D6, E6, K6, H және В дәрумендері бар. Құрамында HDA-
10 деп аталатын зат алмасуды күшейтетін ферменттер бар. Араның сүтінде 22 
түрлі амино қышқылы кездеседі. Бұлар балалардың сүйектерінің дамуы үшін 
және жақсы өмір сүру үшін қажет. Қатерлі ісіктен қорғайды және жүрек-қан 
тамырларын қуаттандырады. Тамыр бітелуі және қатаюының алдын алады 
және қан қысымын түсіреді.

Ара сүті есте сақтау қабілетін арттырады және ұмытшақтықты кетіреді. 
Альцгеймер ауруына қарсы жақсы әсер етеді. Қанның құрамындағы шекер 
деңгейін түсіреді және реттейді. Жасушаларды жаңалайды және тері ауру-
ларына жақсы әсер етеді. Балалардың ми дамуына көмектеседі. Ас қорыту 
жүйесін ретке келтіріп, астың сіңуін жеңілдетеді. Аллергияның алдын алады.

Ара сүтінің антибактериялық қасиеті бар. Ұйқысыздықты қалпына 
келтіреді. Холестериннің деңгейін түсіреді. Бұлшық еттердің жақсы жұмыс 
істеуіне көмектеседі. Химия терапиядан зиян көрген жерлерді емдейді.

Оқушылар еңбегін бағалағаннан кейін үйге баларасы және құмырсқалар 
туралы қосымша дерек көздерін алып келуді тапсырамын.

Қарағанды облысы
Шет ауданы
Үңірек ауылы.
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сожалению, жестовым языком я занимаюсь с учащимиися в меньшей 
мере, чем искусством. Почему? Ну, во-первых, потому, что мне при-

НЕТРАДИЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Жестокий язык и проблемы его изучения

М.ГРАХОВА,
засл.артистка РФ,
учитель жестового языка и сценического искусства

Слабый слух не является помехой для общения,  
если нет глухоты душевной.
           (Восточная мудрость)

К
шлось бы с самого начала переучивать большинство учеников. Как пра-
вильно “обозначить” жестом то или иное слово.

Дело в том, что в младших классах спецшкол в большинстве своем не 
учат детей правильным жестам, отсюда одно слово может быть обозначено 
множеством разных жестов.

Переучивать всегда неинтересно и нудно.
Что я делаю на уроках жестового языка в классе, где владеют жестами. 

Я сразу беру какой-нибудь несложный (для жестов) текст, и мы с учащими-
ся совместно определяем все жесты. Если он начинает возражать (“а меня 
в школе учили так” я соглашаюсь, но предлагаю другой жести объясняю 
почему он больше подходит (и по красоте и по смыслу).

Далее – произношение текста жестами как правило, в быту учащиеся 
между собой общаются жестами очень быстро, нервно, из-за быстроты же-
стов у них мысль не успевает формироваться, а губы не полностью произ-
носят слово (не успевают). Поэтому у большинства глухих половина слов 
проглатывается (и не запоминается). А быстрая нервная мимика влияет на 
характер человека.

Посмотрите, как меняется учении (его поведение, манера,), когда он, 
освоившимсь в новом жесте (песне) начинает спокойно с выражением го-
ворить (петь). И чем он больше занимается этим,  темуверенное и мягче он 
ведет себя в жизни.

С теми же, кто приходит в нашу школу без знания жестов все по-другому. 
Тут уже срабатывает его отношение к глухому человеку. Если ему противно 
(махание руками”, то он долго будет в зажиме. Но этот же учащийся, гляля 
на другого, который в такой же ситуации с энтузиазмом взялся за жестовую 
речь, может со временем переломить барьер и  с успехом научиться жестам. 
Здесь главное – зрительная память. И упорство.

Я стараюсь жестовый язык совмещать с уроками по искусству. Рука – 
это такой инструмент, которым можно сыграть все что угодно. И совмест-
ные занятия по искусству, с уроками жестового языка бывают очень резуль-
тативными.

Для будущих профессиональных переводчиков самым трудным бывает 
обратный перевод, когда глухой говорит жестами,  а переводчик озвучивает 
текст. Еще труднее бывает, если глухой почти не артикулирует и понять его 
можно только по набору жестов. Тогда нужно много времени проводить в 
обществе глухих, изучить их жаргон. Но это уже другая профессиональная 
тема!
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Что дает учащимся уроки по сценическому искусству?
Когда студенты  театрального училища приходят свой первый урок 

по актерскому мастерству, они морально уже более – менее готовы к тому, 
чему их будут обучать, т.к. знают –  это их будущая профессия.

Учащиеся, которые впервые попадают ко мне на уроки по сценическо-
му искусству, не сразу понимают, что я он них хочу, и что значит пердмет, 
который им предстоит изучать. Я начинаю все с простой лекции о том, что 
в жизни любого молодого человека (а глухото в особенности) очень часто 
возникают моменты,конда тот или иной ученик не знает как себя вести и 
неадекватно воспринимает ситуацию. Отсюда возникает зажимы, неврозы, 
конфликты.

Особенно важными считаю занятия по искусству на начальном этапе, 
конда учащиеся приходят из разных школ, друг друга не знают и все их 
оборонительные острые шипы выставлены наружу.

Моя задача – пригладить эти шипы, объяснить (показать на примере), 
что все мы дюди, все имеем и недостатки и достоинства, и можем дру-
жить. Система Станиславского, по которому я занимаюсь, использует мно-
го упражнений, которые постепенно выводят учащегося из положения “не 
хочу, не буду”, в ситуацию “это любопытно”, “оказывается я тоже могу”. И 
постепенно из упражнения к упражнению они освобождаются от зажимов, 
начинают подшучивать друг над другом “по хорошему”, завидовать у кого 
лучше получается и т.д.

Обычно с начала учебного года до конца І полугодия уже можно точно 
определить степень талантливости того или другого учащегося.

За время работы в школе с 1995–2001 год яя с уверенностью могу ска-
зать, что все или почти все учащиеся обучаемы искусству. Особенно легко 
с теми, кто владеет жестовый речью с детства, и мне не нужно отвлекаться 
на жестовый язык.

Я стараюсь никогда никого не неволить. Если учащийся не хочет или 
стесняется делать упражнения, я его пропуская, но на следующем уроке 
приглашаю вновь, если он опять не захочет, снова пропускаю никогда не 
делаю замечаний, не ругаю, не разрешаю другим давать на его психику, 
постепенно он сам рано или поздно захочет что-нибудь сделать. Если не на 
сцене, то просто на уроке и это, я считаю, прогресс.

Было много случаев в лицейских классах, когда некоторые вообще в 
течение года не хотели ничего делать, а на ІІІ-й год был шквал просьбо 
включении их в работу.

Ставлю в заслугу урокам по искусству то, что многие учащиеся –  вы-
пускники желали бы продолжать свои занятия по искусству, но, к сожале-
нию, у нас нет пока такой возможности.     

Что дают учащимся уроки по искусству?
Во-первых, конечно, как я выше писала, обретение внутренней свобо-

ды, расслаления.
Приобретения (познания) новых слов – “театр”, “сцена”, “жест”, “вну-

треннее состояние”, “этюд на память физических действий”, “роль” и т.д.
Работа над ролью: “кто я?” – барин, служанка, няня, золушка, и т.д.
Как я хочу, как говорю.
Я злая, я добрая, какая у меня пластика, жесты, и т.д.
И чем больше с ними занимаешься, тем глубже они вживаются в роль  

и точнее понимают, и точнее воспроизводят. И смотреть на них доставляет 
огромное удовольствие. А это уже результат.
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ЗРК «Об образовании» в ст. 29 отмечается  назначение научно-методиче-
ской работы как  в целях интеграции науки  и  образования, обеспечения  и  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА  В  ШКОЛЕ 

Толеш МАЖИКЕЕВ, 
заслуженный  работник  образования РК,
доцент РИПКРСО
Cания БЕКТЕНГАЛИЕВА, 
кандидат  педагогических  наук, доцент 
Наталья ТИФАНЦИДИ, 
директор  СШ № 17, Талгарский  район

Я могу ошибаться, и ты можешь ошибаться, 
но совместными усилиями мы можем    
постепенно  приблизиться  к  ИСТИНЕ.                                                                                                                     
      К. Поппер

В
совершенствования образовательного процесса, разработки и внедрения  новых 
технологий  обучения, обеспечения  повышения квалификации педагогической 
кадров в школе осуществляется научно-методической работы. Для чего необхо-
димо создать  для творческого развития  каждого  учителя, руководства школы, 
руководствуясь принципами и требованиями интегративной  педагогики как 
новой  науки ХІІ века. Важно сотрудничество  с учителями, в ходе которого  
руководство  школы в состоянии изучить стиль, почерк  работы  учителя  и  его  
личностные  качества, видеть  рост  его  профессионализма, компетентности, 
уровня  педагогического  творчества  педагогического  мастерства, формируя  
у него  взаимоуважения, взаимодоверия, сотворчества  и  содружества. НМР 
является  связующим  звеном  между  жизнедеятельностью педколлектива и 
государственной  системой  образования, психолого-педагогической, акмеоло-
гической наукой, андрагогикой и методологией, а также с интегративной педа-
гогикой. 

Главное  назначение  научно-методическая служба работы – это  организа-
ция научно-методической работыс учителями, которая  направлена на  воспита-
ние, обучение, развитие и восхождение  учителей  и  призвана  обеспечить  не-
прерывность  последипломного образования, взаимосвязь и преемственность  
самосовершенствования, курсовой  подготовки  и межкурсовой  работы в соот-
ветствии  с требованиями ЗРК  об образовании ( ст. 29 и 37 ). 

Целевое  назначение  научно-методическая служба –  повышение уровня  
профессионализма  и  компетентности, формирование  педагогического  твор-
чества  и педагогического  мастерства, обеспечение  повышения квалификации 
педагогической кадров;  организация  управления НИР, опытно-эксперимен-
тальная работа внедрение  новых методов, информационной и образовательной  
технологий, мультимедийных и интерактивных  средств; организация  психоло-
го-педагогической  поддержки и помощи.

 Новые функции научно-методическая служба (по А.Глинскому с нашими  
дополнениями): 

– восстановительная  – как  воспроизведение  знаний, утраченных по ка-
ким-либо причинам  и  обстоятельствам. 

– компенсаторная – как преодоление пробелов и дидактических  затрудне-
ний в подготовке  кадров и в их повышении квалификации. 

– коррекционная – внесение  коррекции  в практические  педагогические 
ЗУНД. 

– адаптационная – как  приспособление  к  меняющимся  социальным  ус-
ловиям  и  запросам  общества. 

– развивающая – как  осуществленного  качественного  и  творческого  ро-
ста педагогические кадры в связи требованиями интегративной педагогики, 
формирования  индустриально-инновационного  развития  проектов. 
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– опережающая – как  профессиональная  подготовка  учителей  с учетом  
последовательного  перехода  на 12 летнее  обучение с 2015 года  и новых тре-
бований, отраженные в ЗРК «Об изменениях и  дополнениях  в ЗРК  об образо-
вании» ( от 24.10.11 ). 

Функции научно-методическая служба (по А.Моисееву с нашими дополне-
ниями ) 

1. Функции  научно-методическая служба  по  отношению  к  конкретному 
учителю.

– Совершенствование  и обогащение знания, умения, навыки, действия, по-
вышение  уровня  профессионализма и компетентности педагогическое творче-
ство и педагогическое мастерство, развитие  творческого  потенциала. 

– Развитие  мировоззрения  профессиональных ценностных  ориентаций, 
взглядов и убеждений, опираясь на  4 «Т», на факторы духовности, отраженные 
в Доктрине  РК. 

–  Развитие мотивов  творческой  деятельности вкуса  и  интереса к  педаго-
гическое творчество и педагогическое мастерство, андрагогике и акмеологии, 
интегративной  педагогике. 

–  Развитие современного стиля   педагогического  мышления  и  привитие  
интереса к самосовершенствованию, самореализации, саморефлексии, само-
коррекции, самопознанию, самоанализу, саморазвитию, самоконтролю, само-
сознанию, самооценке, интереса  к  информационно- аналитической  деятель-
ности и САД, мониторингу  отслеживания успешности, к созданию  портфолио  
достижений. 

– Развитие профессиональных навыков, педагогической техники, нового  
педагогического  мышления. Главное – отточить  свой ум, придать свежесть и 
ясность  мысли!. 

– Развитие  сферы  эмоционально – волевой  саморегуляции  учителя  и  
целенаправленное  использование  профессиональных  тренингов  общения. 

– Изучение и  использование  новых  информационных  и  образователь-
ных  технологий, мультимедийных и  интерактивных  средств и  оборудований, 
гуманистическая система воспитания и самовоспитания, педагогической  диа-
гностики  и диагностики  успешности участник образовательного процесса  на  
основе  осуществления  андрагогического  и  акмеологического, личностно-гу-
манного  и  личностно – ориентированного  подходов. 

– Психолого-педагогическая  поддержка  и помощьпедагогические кадры 
в создании и в реализации  авторских  программ, пособий, методики, проекты;  
организация  информационного, научно-методического и дидактического  обе-
спечения; развитие  в учителе  чувства  чувства  уверенности и самоуважения;  
оказание помощи  в освоении  учителем  новых  компетенций  в исследователь-
ско-ориентированном повышении квалификации. 

Главное:  развитие  индивидуального  стиля, почерка  педагогической  де-
ятельности, становление  и  совершенствование  ее  индивидуальной  научно 
– методической  системы; оказание  помощи в защите  профессиональной чести  
и  достоинства, прав и свобод ( глава 7 «Статус  педагогического  работника» ). 

2. Функции научно-методическая служба по отношению педагогическому 
коллективу: 

– Консолидация и сплочение  педагогического  коллектива как  коллектива  
единомышленников – мы – одна  команда! 

– Выработка единого  педагогического  кредо, общих человеческих ценно-
стей, традиций, ритуалов; выработка  единой  педагогической  позиции; сохра-
нение  и  поддержка  разумных  традиций; формирование созидательной  педа-
гогической  среды и духа  коллективизма;  разработка и соблюдениие  Кодекса  
педагогический эксперимент, кодекса «Воспитанный  воспитатель», кодекса 
«Гуманистическое  мастерство». 

– Педагогическая  поддержка экспериментальной и  исследовательской  де-
ятельности, инновационной и  интеллектуальной  деятельности, поддержка  и 
помощь в  апробации научных идей и пособий, в педагогической  технике, в 
тьюторской  и  интерактивной деятельности. 
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–  Выявление, формирование, обобщение  и  пропаганда ППО и новатор-
ского  опыта, опыта  учителей по званиям педагогических  номинаций. 

– Использование  разнообразных стимулов, способов и организационных 
решений  для  повышения квалификации педагогических кадров и  непрерыв-
ного  образования  с организацией  обмена  ценными  находками, авторскими  
идеями.

– Организация  и  стимулирование  общественно – педагогической  дея-
тельности учителей, их педагогическое творчество и педагогическое мастер-
ство в ходе научно-методическая работа, их аттестации и  государственной  ат-
тестации школы. 

– Создание  условий для  зарождения, оценки  и использования  ценного 
ППО  с  присущими инновацией и  новизной. 

– Содействие управлению качеством  образовательного процесса и  управ-
лению  успехом.

3. Функции  научно-методическая служба  по отношению  к  государ-
ственной  системе педагогические кадры: 

–  Осмысление  социального и  государственного  заказов,  программно-
методических  и  стандартных  требований, ЗА и НД, их своевременное  и  пра-
вильное  доведение  до каждого  учителя, целенаправленное  их  использование 
на  практике. 

– Научно  обоснованная  диагностика  успешности  всего  педагогического  
коллектива  и  персонально  каждого  учителя. 

– Рефлексия, регулирование, коррекция выявленных тенденций в ходе по-
вышения квалификации педагогических кадров  и  диагностики  развития пе-
дагогическое творчество и педагогическое мастерство  учителей, их компетент-
ности. 

– Осуществление  мониторинга  успешности участник образовательного 
процесса. 

– Внедрение  достижений психолого – педагогических, андрагогико – ак-
меологических наук, интегративной  педагогики, новаторского и  передового 
опыта. 

Для современного  учителя  важным  элементом  его  педагогической  дея-
тельности является научно-методическая работы, которая  на  самом  высоком  
уровне  общности функционирует  как  совокупность  двух  подсистем: 

– Учебно-метолической, направленной  на  повышение  методического  ма-
стерства  учителей и на научно – методическое  обеспечение образовательного 
процесса; 

– Научно-исследовательской, позволяющей  учителю  создавать  и внедрять  
новые  информационные  и  образовательные  технологии, мультимедийные и 
интерактивные  средства  на основе  мониторинга  качества образовательного 
процесса. 

Эти подсистемы  находятся  в тесной  во взаимосвязи  и  взаимодействии, 
имеют фактически одну  и ту  же  структуру, т.к.  учебно-методическая  дея-
тельность  учителя  базируется  на  научных  основах педагогика, андрагогика,  
психология, акмеология интегративной  педагогики, на  их  научных  достиже-
ниях, а  научно-исследовательская  деятельность  направлена  на  разработку  и  
создание  новых  информационная технология и образовательная технология, 
ММ и ИА  средств, нового  научно-методического  обеспечения образователь-
ного процесса, осуществляя  экспериментальную  проверку  и апробацию  его  
эффективности.

Научно-методическая – это: 
1. Систематическая  коллективная  и  индивидуальная  деятельность пе-

дагогические кадры, направленная  на  повышение  научно-теоретического,  
общекультурного  уровня, психолого-педагогической  подготовки  и  професси-
онального  мастерства (Украина, 1976 г. ). 

2. Целостная, основанная  на  достижениях  науки  и  ППО  и  на  конкрет-
ном  анализе УВП, система  взаимосвязанных  мер, действий  и  мероприятий, 
направленных  на  всестороннее  повышеия квалификации педагогических ка-
дров и  профессионального  мастерства ( и меры  по  управлению  самообразо-
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ванием ), на  развитие  и  повышение  творческого  потенциала  педколлектива  
школы, на  совершенствование  УВП,  достижение  оптимального  уровня  об-
разования  школьников ( А.М. Моисеев, Москва, 1985 г. ).

3. Целостный  феномен  в единстве  составляющих  уровней (личностно- 
ориентированный, функционально-деятельностный,  процессуальный), целост-
ная  динамическая  система,  состоящая  из  взаимосвязанных  элементов: цели, 
мотивы,содержание, способы  деятельности, планирование,  оценка. ( К.С. Фа-
рино, Минск, 1997г. ).  

4. Целенаправленная  стратегия  формирования, развития  и  рациональ-
ного  использования педагогические кадры  как  человеческого  ресурса, воз-
можностей  личности  и  ее  профессионального  опыта;  как  система педаго-
гические кадры и система непрерывного образования  направлена  на  развитие  
профессионализма,педагогическое творчество и педагогическое мастерство, на  
их  профессиональное  становление в рамках  номинаций  по  педагогическим 
званиям  на  основе  диагностики и  мониторинга отслеживания  уровня  вос-
питанности, обученности, одаренности  и компетентности  участников  образо-
вательного мастерство, их  интеллектуальных  способностей (Т.М. Мажикеев, 
Алматы, 2000 г. ).

5. Система условий, способствующие  саморазвитию каждого  учителя, 
стимулирующих его к созданию  индивидуальных, авторских, педагогических 
-дидактических, воспитательных, методических –  систем (И. В. Никишина, 
Волгоград, 2007 г. ). 

Эти определения  свидетельствуют: 
–  о демократических, паритетных, партнерских  отношениях  в системах 

«человек – человек» и «директор или  заместитель  директора  – учитель»; 
– о принципиально  иной цели – самосовершенствование, саморазвитие, 

самопознание, самореализация, создание  авторских систем (портфолио, автор-
ская учебная лаборатория-мастерская, школа педагогического мастерства, шко-
ла мастерства и творчества); 

– о личностной  ориентации  научно-методического  и образовательного 
процессов. 

Учитель  в школе – самый  главный  участник  образовательного процесса. 
Он  занимает  ключевую  позицию  в  нем:  от  его квалификации,  личностных 
качеств;  умения  управлять  потребностями, определяющего  уровень  духов-
ности  и  образа  жизни; умения  управлять  процессом ЗА и НД, новых норм 
добра  и  красоты, мышления  и  творчества,  свободы  и  любви, определяющие  
уровень  приобщения  к  культуре, традициям,  достижениям  семьи, нации, ре-
гиона, общества;  умения  управлять  процессом  выращивания  способностей 
творить добрые человеческие отношения, КМД, коллективный способ обуче-
ния. 

  Глпаная задача  создать такие  условия, в  которых учитель мог  бы  реали-
зовать  свой  творческий  потенциал. Каждая  школа  имеет  свои цели  и  задачи,  
формы  и  направления  деятельности, структуру  и  содержание, учитывая  осо-
бенности  школы, района, педагогическую  архитектуру  и  дух  школы. Всякое  
новое должно  исходит не от  руководителя, который  порой сам  не  знает, куда  
его  определить  и  что  из  этого  получится. Но  уже стучит  кулаком, требует, 
чтобы  все  было  по-новому – немедленно и у  всех, забывая  о  том, что  учи-
тель  имеет  право  свободного  выбора  способов  форм  организации  педаго-
гической  деятельности  при  соблюдении  требований  стандарта  образования, 
Устава  школы, должностной  инструкции  с описанием  прав, обязанностей и  
ответственности (на каждого  работника  школы). 

В  деятельности научно-методическая работа  усиливается  внимание  тех-
нологической и  профессиональной  грамотности, педагогической  культуре  как  
совокупности  умений  учителя  проявлять  лично-ценностные  отношения  к 
участникам образовательного процесса, детскому  творчеству, учебному  пред-
мету, гуманистическая система  воспитания, детским  и  молодежным  движе-
ниям, органам  ученического  самоуправления, обучать  учащихся  принципам  
и  способам  их  культурного  преобразования.
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лбасымыз Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында «Біз бүкіл 
елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне 

ӘОЖ  (УДК) 530.12.531.18

ЖАҢА  ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ  МҮМКІНДІГІН 
ПАЙДАЛАНЫП  ЭЛЕКТР  ТАРАУЫН  ОҚЫТУ

Мәди НАУБЕТЖАНОВ,
қауымдастырылған профессор,
Бақытгүл  АБЫҚАНОВА,
доцент м.а.
Баян ҚУАНБАЕВА,
қауымдастырылған  профессор

Е
қол жеткізуге тиіспіз. Қазіргі таңда ақпараттық-коммуникациялық техно-
логиялар біздің елімізде де жоғары қарқынмен дамып келеді. Білім беруде 
жаңа технологиялық әдістермен қатар жаңа ақпараттық технологияларды 
да қолданудың мүмкіндігі жасалып отыр» деген болатын.  Технологиялық 
оқыту білім алушыларды белсенді жағдайда қойып, оның субьектілігін 
қалыптастырады және шығармашылықты тудырады. Әсіресе, ақпараттық 
дәуірде технологияның қолданылуы ерекше. Білім сапасын жоғарылату, оны 
жеткілікті түрде арттыруда жаңа ақпараттық технологияларды қолданусыз, за-
манауи телекоммуникациялық құралдарды пайдаланусыз мүмкін емес. Озық 
әдістемелік технологиялармен қаруланған, заман талабына сай оқытудың 
жаңа әдістерін, яғни ақпараттық-коммуникациялық технологияларды толық 
меңгерген педагог қана білім алушының сапалы білім алуына мүмкіндік жа-
сайды.

Студенттің өз бетінше білім алуына, ізденуіне көп мән берілуі тиіс. 
Олардың кәсіптік білім алуымен қатар ізденімпаз, тапқыр, ой- өрісі жоғары, 
өз пікірін ашық білдіретін, жаңашыл ұрпақ етіп тәрбиелеу керек. Бүгінгі за-
ман талабы- қоғамның дамуымен бірге болашақ жастарды жаңашылдыққа, 
іздемпаздыққа, еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу. Осы аталғандарды іске асыру 
үшін сабақта ақпараттық–коммуникациялық технологияларды пайдалану 
маңызды болмақ.

Сондықтан, бүгінгі  компьютерлендірілген заманда ақпараттық- коммуни-
кациялық технологияларды пайдалану арқылы ғылымның кез-келген сала-
сын қарқынды дамытып, одан тиімді нәтиже алуымызға болады.

Бүгінгі заман талабына сай жаңа технологиялармен сабақ жүргізуде 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану өте тиімді. 

Біздің бұл мақалада 8-сыныптағы электр тарауынан, атап айтқанда 
«Өткізгіштерді қосу» және «Кирхгофтың ережелері» тақырыптары бойын-
ша типтік есептерді осы әдіспен шығару жолдары қарастырылған. Мектепте 
Кирхгофтың заңына сағат аз бөлінген, көбінесе өткізгіштерді тізбектей және 
параллель қосу тақырыптары оқытылады. Ал талапкерлердің ЖОО түсуге 
арналған 2013 жылғы тест жинағында осы біз қозғаған мәселе қарастырылған.  
Кедергісі R болатын сымнан құралған куб берілген. Куб тізбекке 1-суреттегідей 
қосылғанда, толық кедергісі неге тең болады? Осы сияқты есептерді тәуір 
оқитын оқушылардың өздері шығара алмай қалады, себебі оқыту кезеңінде 
оқушылар пән ішіндегі және пән аралық қатынастарға көңіл аз бөлінеді. Бұл 
кемшілікті жою үшін берілген есепті әртүрлі тәсілмен шығарған өте пайда-
лы. Есеп жалпы жағдайда Кирхгофтың әдісі бойынша шығарылады, яғни кез-
келген контур мен түйін үшін сызықты теңдеу құрылады. Түйін деп үштен 
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кем емес өткізгіштер тоғысатын кез-келген нүктені  айтатынын біз білеміз. 
Алайда кубтың толық кедергісін үш жағдайда ғана анықтауға  болады (1-
7, 1–4, 1–8 нүктелері аралығында). Осы ереже көмегімен есепті шығарған 
оқушылар кубтың қалай айналып тұрғанын,   токтың қалай бағытталғанын, 
басында бөлініп артынан бір түйінге жинақталғанын көреді. Мұндай 
есептердің біртіндеп қиындап отыруы олардың алға қарай ұмтылып өз 
бетімен жетілуіне, шығармашылық қабілетінің дамуына көмектеседі, сөйтіп 
табиғат құбылыстарын модельдеу әдісі қалыптасады. Мұнда оқушының өз 
бетімен белсенді қызмет жасауы басты мақсат етіп алынған. Оқушылар ком-
пьютер көмегімен осындай есептерді щығаруда, алдыңғы сабақтағы өткен 
материалды соңғымен байланыстыра алады.

Біздің бағдарламамызда бұл есептің Кирхгоф ережесімен және түрлі 
жағдайда шығару жолдары көрсетілген. Олар:

1. Симметриялы режим
2. Қабырғасы бойымен  
3. Диагональ бойынша 
Енді 1-ші әдіс, яғни симметриялы режимді қарастырайық. Бұл әдісте 

(1,7) нүктелер арасындағы кедергілерді табайық (1-сурет).
Бірінші нүктеден кірген ток сызба бойынша 

3-ке бөлінеді, сол сияқты әрбір  I/3 ток 2-ге бөлінеді. 
Енді осы I/6 токтары 3, 6, 8 нүктелерінде  бірігіп, бұл 
нүктелерден олардың қосындысы шығады

+    =     .

Бұл токтар қайтадан 7 нүктесінде бірігіп, I ток 
сыртқа шығады. Осы кубтың толық кедергісін кез-
келген жолмен есептеуге болады. Оның бір жолы 1, 
4, 8, 7 нүктелері аралығы, екіншісі 1, 4, 3, 7 және 

1
6

1
6

1
6

т.с.с. Біз 1, 4, 8, 7 нүктелері арасындағы жолды таңдайық. Резистор бойымен 
I/3, I/6, I/3 ток жүріп тұр. Осы тізбектің кернеуі 

U = R (    +    +    ).

Осы өрнектен I токты жақшаның сыртына шығарып жазайық

U = I (     +     +    ).
Біз кубтың толық кедергісін Р әрпімен белгілейік, сонда кернеу
U=IP.
Ал   жоғарыда айтқандай 
U=I (     +      +     ).
Бұл екі теңдікті теңестіру арқылы 
P =
Сонымен, кубтың толық кедергісі 5R/6. 

1
3

1
6

1
3

R
3

R
6

R
3

R
3

R
6

R
3

5R
 6

Келесі әдісте (1, 4) нүктелер арасындағы кубтың 
толық кедергісін анықтаймыз. Ол үшін кубтың бір 
қабырғасын созайық, одан кейін кубтың жоғары және 
артқы қабырғаларын жазықтыққа проекциялайық. 
Кейін созылған қабырға мен резисторды проекциялауға 
кедергі келтірмес үшін параллель жоғары көшірейік 
(2-сурет). Схемада көрсетілген нүктелердің потен-
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циалдары бірдей, сондықтан бұл нүктелерді сәйкесінше біріктіріп, өзімізге 
жеңілдетілген түрдегі схеманы аламыз. Сол кезде кубымыз 3-суреттегідей 
оңай түрге келеді. 

Пайда болған резистордың  кедергілері R емес, R/2-ге тең, себебі 
схеманы біріктірген кезде бір-бірімен параллель жалғадық, сондықтан 
әрқайсысының кедергілері R-дің орнына R/2 болады. 5-суретте көрсетілген  
резисторлар өзара тізбектей жалғанған және олардың кедергілерін қосып, 
бір резисторға біріктіруге болады. 4-суретте параллель жалғанған екі 
резистордың кедергілері 2R және R/2 кедергілерді біріктіру  арқылы пайда 
болған резистордың кедергісі 2R/5 тең болады (5-сурет).                                                                   

Енді тізбектей жалғанған үш резисторды қоссақ , онда
    +      +      =       .
Бұдан параллель жалғанған екі резистор аламыз (6-сурет), бұларды 

біріктірсек кубтың толық кедергісі 7R/12 тең болады.
   Үшінші әдіс бойынша (1,3) нүктелер арасындағы кубтың толық кедергісін 

табуымыз керек. Ол үшін кубтың төменгі табанын созайық және кубтың 
жоғарғы бөлігін табанына проекциялайық (7-сурет). Суретте көрсетілген 
нүктелердің потенциалдары бірдей болғандықтан, біз бұл нүктелерді 
қорықпастан біріктіруімізге болады. Потенциалы бірдей нүктелерді біріктіру 
арқылы өзімізге жеңілдетілген түрдегі электрлік  схеманы аламыз (8-сурет). 

Бұл резисторларды параллель жалғағандықтан, пайда болған    резис-
торлардың кедергілері R емес, R/2-ге тең, себебі біріктіру кезінде параллель 
жалғадық. Енді кедергілері  R және R/2-ге тең тізбектей жалғанған екі рези-
сторды біріктірейік  (9-сурет).

  3-сурет.                                            4-сурет.

5-сурет.                                          6-сурет.

R
2

2R
 5 

 7R
   2

 R
 2

7-сурет.                                          8-сурет.

9-сурет.                                                    10-сурет.
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Суретте көрсетілген нүктелер арасындағы потенциал айырмасы 0-ге тең, 
сондықтан бұл резистор бойымен ток жүрмейді және оны алып тастауымызға 
болады (10-сурет). Сонда әр тармақты бір резисторға біріктіру арқылы парал-
лель жалғанған схема аламыз (11-сурет). Нәтижеде кубтың толық кедергісі 
3R/4.

Сонымен қорытындылай келе, мынадай тұжырымдама 
жасауға болады:

– Білім беру мекемелерінде қазіргі заманға сай жаңа 
ақпараттық құрал-жабдықтармен, интерактивті тақталар 
және мультимедиялық кабинеттерді пайдалана отырып, кез-
келген пән бойынша электрондық оқулықтармен жұмыс 11-сурет.

жүргізу;
– АКТ-ны пайдалана отырып, оқушыларды өз бетінше ізденуге 

машықтандыру;
– Сабақты қазіргі заман талабына сай өткізу;
– Әр студенттің ақпараттық техника құралдарымен жұмыс жасауларына 

мүмкіндік тудыру.
Олай болса, қоғамның әрбір мүшесі ақпаратты сауатты, ақпараттық 

мәдениеті мен ақпараттық құзыреттілігі дамыған тұлға болуы қажет.
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